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Aigner Lajos kiadásában Pesten (váczi-utcza 18. sz. Nemzeti szálloda)
megjelent és minden h. könyvárusnál kaphatók:
Tankréd lovag meséi.
Nagy szellemek.

Regényes elbeszélések. Irta: Kvassay Ede.
Irta: Szana Tamás.
Tartalom: A kolléga eszményképe. Egynapi házasság.
Tartalom: Leopardi. Poe Edgar. Burns, Tegnér. Heine.
A kik megtörték egymást. Egy uj királyi biztos. Fürdői történet.
Leneau.
Ezen beszélyek élénk tollal vannak irva, és igen érdekes
Irodalomtörte'neti és szépészeti tanulmányok, érdekes és
vonzó előadásban A hozzácsatolt mutatványok által a kötet oly olvasmányt képeznek.
Diszes kiállításban, ára füzve 2 ft., angol vászonkötésköltöi olvasmányt képez, mely különösen ünnepi ajándékul
ben 2 ft, 60 kr.
ajánlható.
Pompás kiáüitásban, ára füzve 1 ft. 50 kr; angol vászon
Az elégiárol.
kötésben 2 ft. 20 kr., aranyvágással 2 ft. 60 kr.
Koszoruzott pályamü. Irta: Aigner Lajos.
Ezen, a Kisfaludy-Társaság által 25 aranynyal jutalmaA sziv életéből.
zott pályamü, igen érdekes szépészeti és irodalomtörténeti tarIrta: Környei János. Második kiadás.
Ezen jeles munka Humboldt „Briefe an eine Freundin" talmu, világos és szép előadásban. (Dr. Heinrich Gusztáv.)
Diszes kiállításban, ára füzve 1 ft., angol vászonkötésben
czimü hires műve nyomán irva. az élet minden viszonyára vonatkozó érdekes tartalommal bir. Ifjaknak cs hajadonoknak 1 ft. 60 kr. aranymetszéssel 2 ft.
ennél czélszerübb olvasmányt nem lehet nyujtani.
Hí ét költői beszély.
Ára füzve 1 ft.;angol vászonkötésben 1 ft. 60 kr., aranyI. A lámpatorony. I I . A szerelem,
metszéssel 2 ft.
ívta: Báro Kemény Endre.
A mikor ábrádozniik.
„Figyelembe ajánljuk ezen kötetet, mint egy, nem köDalok és románczok. Irta: Kvassny Ede.
zönséges tehetség elsö önálló müvét." (Réthi Lajos.)
Ezen csinos eredeti költemények, igen izléses kiállítáAra füzve 1 ft., angol vászonkötésben 1 ft. 60 kr.
suknál fogva, nagyon alkalmasak kedves ajándokul.
Gyémánt-kiadás, ára füzve 70 kr., diszkötésben aranyxi magyar mezőgazdaság.
metszéssel 1 ft. 20 kr.
Irta: Dr. Ditz Henrik.
Magyarra forditotta: Halász Gábor.
Tollrajzok.
„Ezen könyvet minden magyar ember vegye meg." (GiBeszélyek. Irta: Hollós László.
Tartalom: Vallomások. A madárszeliditő. A fényképek rókuti Ferencz.)
itélőszéke. Az én piros nyakkendőin története.
Ára füzve 4 ft., angol vászonkötésben 4 ft. 60 kr.
Ara füzve 1 ft.; diszkiadás angol vászonkötésben 2.50.
nálam is kapható. "3M1
g/F" Minden egyéb, bárhol és bárki által hirdetett munka
708 (1)
Könyvjegyzékek pontosan
ingyen szolgáltatnak.
Hiríap előfizetések
teljesittetnek.

Gazdasági cs kertészeti lap

187O-re.
A„Gazdasági lapok" és „Kertészgazda" egyesült,
Egész évre

ára a két lapnak együtt:

10 forint.

A „Kertészgazda" külön egész évre
(Pest, Üllői-ut köztelek.)

7oi (2_3)

Uj könyvkereskedés.

Van szerencsénk a t. cz. irodalom-kodvelőket ezennel tiszteletteljesen tudósítani, hogy itt helyben, mai
napon,ogy a jelen irodalmi igényeknek megfelelő bel- és kül-irodalmi könyvkereskedést nyitottunk

M A C Hé sS T E I N
„

.

.

BMT* Képes díszmimk, remekírók, költemény-gviijteniónyek. gyémánt-kiadások stb. pompás díszkötésben.
3MF" Hölgyeknek szánt irodalom, ifjusági iratok és képes könyvek a leggondosabb és legdúsabb választékban.
m r * | l m a - és ájtatosság! könyvek egyszerü-, ugy a legpompásabb diszkötésben.
Teljos tisztolettol

710 (1)

Keresztelő készletek.
Keresztelő készletek minden szinben, következőkből, u. m.: vánkos,
zubonyka és fökötőcske, 12, 15, 20, 25,
30, 40 forint és fölebb; paplannal együtt
20, 25, 30, 40, 50, 60 forint és fölebb.
Moll vagy tuli zubonykák és főkötőcskék, szalaggal ízletesen diszitve
együtt 3, 4, 5 forintig.
635 (6—6)
Zubonykák és főkötöcskék együtt;
kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2,
2.75, 3 forint 50 krig; szalaggal diszitve 2, 2.50, 3, 4 forint.

TU RS CB F.

Mach Heinrik.
Stein Gábor.
Tözsczim: Mach és Stein Pesten,
Dorottya-utcza 3. háznégyszög.

Pest, deczember 26-án 1869

Post, váczi-utcza 19. sz.

FÜGeÖNYÖK
és

butoi véd-kendök.

Angol csipke-függöny, két
szárnyos, egy ablakra 4.50, 5.75,
8, 10, 12, lá forint és fölebb.
Angol csipke butor-védkendők, darabja 30, 40, 50, 60, 80
kr. és fölebb.
636 (6—6)

Pfnczészeti igazgatóság.
Heckenast Gusztáv könyvkiado-bivatalá ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjelent ea minden hazai könyvkereskedésben
kaphatók:

A hat Oderszki leány.
Regény.
Irta J ó s i k a
M i k l ó s .

Második kiadat.
(Jósika regényei 29—32) 4 kötet 16-rét 250,
242, 244, 247 lap), fűzve 2 ft.

Dorottya-utcza 3. házoégyszög

J
tőzsezim alatt.
©J
ö
Több éveken át, a hazában és külföldön szerzett tapasztalataink, elegendő tőke, ugy a naponta növekedő
irodalmi szükséglet és tisztelt honfiaink hazafias pártfogása, melyben minden uj a hazai irodalmat olősegitő vállalatot részesitonek, reméltetik velünk, hogy fiatal üzletünk rövid idő alatt a legszebb virágzásnak fog örvondhetni.
Könyvkereskedésünk gazdagon el van látva a nemzeti- és kül-irodalom ujabb és legujabb termékeivel
a tudomány minden ágából s a vidéken megjelenő, eddigelé itt kevéssé ismertetett magyar irodalom,
mint az erdélyi is, szintén kiválóan és részrohajlatlanul van képviselve.
Minden bár hol és bár ki által hirdetett munka, ujság, divatlap vagy folyóirat általunk gyorsan és
az eredeti áron kapható. Könyvjegyzékek és más irodalmi segédeszközök ingyen és bérmentve küldetnek mög.
Legnagyobb gondunk és legbuzgóbb törekvésünk, hogy minden szives megrendelést azonnal és lelkiismeretesen teljesítve, tisztelt honfiaink teljes bizalmát kiérdemeljük.
Legyen szabad tehát a t. cz. irodalom és műkedvelőket ezennel ogész tisztelettel fiblhivnunk, miszerint könyvkereskedésünket becses megbízásaikkal megtisztelni sziveskedjenek, biztositván egyszersmind gyors
és szilárd szolgálatunk felől. — Pesten, deczember 10-én 1869.

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, váczi-utcza 19. sz.

Ő exczellencziája gróf Zichy Ferencz Bihar diő§zegi
uradalmi pinezészete ezennel tudatja a t, cz. közönséggel, miszerint Pesten, Láposey és Ijobmáyer araknál (Árpádutcza 4. *z.) föügynftksé^et és bizományi raktárt állitott
fel érmelléki diószegi borainak eladására,miért is a t. cz. kö-

Karácsonyi és ujévi ajándékok f
Uj könyvkereskedés.

TURSCH F.

zönség könnyüségeért a megrendeléseket oda intéztetni kéri.
Bihar Diószeg, 1869. deczember l-jén.

(2-4)

52-ik szám.

704 (2—3)

1.
1. <

nöi lábravalók,
háló ujjasok,
fehér disz-szokny.
szines szoknyák.

1* —

füzö derekak.

.ÖU

nyilt ingek.

l . « « ) férfi chiffon ingek.
2.

vászon férfi ingek.

1 . 5 0 gatyák.
Ü O 9 2 5 zsebbel, szines széli.
7 5 kr. selyem zsebbeliek.

TAKATSI A.
a vőlegényhez,

kishid-uteza a vastuskóhoz
házban.

Kiadó-tulajdonon Heckenast CnsetáT. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-ut^a 4-ik szám alatt).

czimzett

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujsa* és Politikai Újdonságok e K yflU: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csnpan Vasárnapi Uj***: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Oupan Politikai újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
g
^
minden igtatta után 30 krajcár.

*"
hirdetményeket elfogd Becsbe,, •

Falusi
Kis falucska az egész, alig számlálhat
mindössze egypár száz lelket. Azok sem laknak valami fényes palotákban, még csak
kényelmes majorházakban sem. Viskók szétszórt csoportja, girbe-gurba utczák során,
félredült sövénykeritésekkel elválasztva egymástól, árokpartra dűlve, vagy sürü fák
mögé rejtőzve, egyenetlen hápa-hupás földön, középen egy domb emelkedik magasabbra, s arra van épitve, külön a többitől,
az egyetlen tisztességes ház: az isten háza.
Az egész faluban szegény emberek laknak, szegény zsellér- vagy jobbágy-emberek;
egy ur sincs közöttök, — ki laknék
ebben a félreeső kis
faluban ? Csak az az
egy, a legnagyobb
ur, a ki nem veti
meg a legkisebb
falut sem, s megengedi, hogy ott is
házat építsenek neki, s oly szivesen
lakozik abban is,
mint a nagy városok égig emelkedő
büszke dómjaiban.
Nyáron azért
szép ez a kis falu
környéke. A pázsit,
mely a templom
dombjának oldalát
belepi, a füzek és
jegenyék az árokpartokon, az eleven
gyepü és liczium a
kertek sövényén s
a szilva- és bodzafák a kertekben,
e y e
g " gy terepélyes
eperfa a jobbacska
módú féltelkes gazdák háza elött, mind
oly szép zöld, oly

Alajos, Wolkeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij MIS.

templom

télen.

szemnek jó tanyája van, s a veresbegy, sőt a dent fehéren lep el a hó. A halotton nem
csattogó fülemile sem veti meg a kis csalitot tisztább s nem nyugodtabb a szemfödél,
a falu végén.
mint az, mely a kis falut egészen elborítja.
A harang hajnalban megszólal, hogy
Egyik háztól a másikig, egyik utczából
ezüst csilingelésével felköltse s munkára a másikba (ha van több utcza is egynél a
szólitsa a falu lakóit. A templom ajtaja meg- I faluban), de legkivált föl a templomajtóig,
nyilik; deszka-tornáczában sorba oda tá- 1 lapáttal hányták el a havat, hogy közlemasztják kaszáikat, gereblyéiket, villáikat a kedni lehessen az embereknek egymásközt,
munkára menő emberek, mig reggeli imájo- s az — istennel. Oh a templom a leglátogakat röviden elvégzik benn a templomban. tottabb ház ilyenkor. Tele van mindennap,
Aztán egész nap csöndes a falu; ember, reggel is, délesttel is, s nemcsak az öregek
asszony, a ki csak munkafogható, künn látogatják, hanem afalunagyja,apraja
van a mezőn; — csak az öregek, ezek ma- egyaránt.
Télen csaknem
egészen szünetel az
élet a kis faluban;
csak egy oldala van
annál nagyobb tevékenységben, — a
vallásos élet. Bölcsen rendelték,
hogy a megváltó
születése, e legszebb ünnepe a
templomnak és a
családnak, előkészitő adventi heteivel, s az ó és uj-év
fordulatának kis
karácaonjával,épen
tél derekára essék.
A szegény ember
nem mindig ér rá
áhitatoskodni; a
test nagyon is megkivánja a magáét,
a sanyaru szükség
oly elhallgathatatlan követelő, s a léleknek csak akkor
lehet igazi ünnepe,
mikor a test gondjai hallgatnak s köFalusi templom télen. — (Irinyi Sándor rajza.)
vetelései szünetelnek.
eleven és üde, mint akármi angol-kertben' radtak otthon, s az utcza porában játszó
A téli ünnepek a legszebbek a faluban.
vagy müvészi parkban. A természet nem vá- gyermekek.
A
természet
szépségei nem vonják el lélek
logatós, s szépségeit egyaránt önti el a nagyTélen a falunak más kinézése van. Mint- figyelmét „az egy szükséges dologtól." A
szerü és az egyszerü tájakon.
hogy verándák, üvegházak s több effélék
A kis falu szalma- vagy nádfedeles ere- nincsenek, egy szál zöldséget sem lát a szem sziv egészen istennel való társalkodásába
szei alatt fecskék fészkelnek s a kéményen sehol. Az utczát,ftsö vényt, a kertet, a temp- merülhet, s átadhatja magát a mély áhitat
nyugodt méltósággal áll féllábon a komoly lom-domb oldalát, a házak zsupfödelét, gyönyörének.
Vasárnap, vagy ünnep reggelén, a mint
gólyamadár. A tövissövényben a kis ökör- még a templom kimagasló tetejét is, mina harang elkezdi szokott hivogató szavát
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III.
Dőljön, mit a szív édes álmán
hangoztatni, egymás után nyilnak meg akis
Fölépített
—
romokba
bár:
Petőfi
Sándor
levele
Szemére Bertalan miviskók ajtai, s mutatkoznak a templomba
Bús éjjelének gyász homályán
niszterelnökhöz.
szállingózó hivek az utczán és az isten házáFölrezg ama csillagsugár!
hoz felvezető ösvényen, a domb-oldalon. Amott
Illyés Bálint.
Tisztelt Miniszterelnök Ur!
egy élemedett házaspár törtet fölfelé, a lábai
Tegnap Csengeri és Kemény Zsigmondra
alatt ropogó havon; hátrább egy öreg aszbiztam,
hogy beszéljenek Önnel egy, a hadPe tőfi-r eli qnlák.
szonyt támogat veje, leánya, nehogy a sikon
seregnek
szánt versem felől. A mint Csengeri
elcsúszszék, mig az oldalon fölkapaszkodik.
Azt hiszszük, a magyar olvasó közönsé- szavaiból kivettem, a dolog azon múlt, hogy
Mindenfelől egy-egy; fej bukkan föl, mind a
get érdekelni fogja minden, bármily apróság versemet nem hagytam ott. Ide melléklem
templomba igyekeznek. Ez igy tart, mig csak
is, a mi Petőfi Sándorra vonatkozik s még tehát azt, de föltételem (mellyet nem tudom
egészen be nem harangoznak; mind folyvást
eddig közölve nincs.
közlöttek-e Önnel a fenntisztelt urak?) megjőnek, egyik elöbb, másik utóbb, de azért
E hitben adjuk,
Petőfi saját kézirati ha- változott. En versemet kinyomatom saját
j
egyik sem kéxik el. Mikor az utolsó harangk
nyomán
az itt következö
apró költségemen, s Önt kérem a magam és fölgyományai
szó elcsendül, beteszik a templomajtót;
hivom a nemzet érdekében, hogy abból
emlékeket.
azután nem jő senki, — ki is jöne már? mind j
Ezek elseje azon személyleirás, melylyel bizonyos mennyiségü példányokat rendeljen
együtt van ÜZ egész falu népe.
!
meg. Minthogy versem ollyan, hogy azt
Ez a nép olyan még, mint a betlehemi J Windischgratz herczeg a Magyarország ellen minden honvédnek birnia sem lenne haszonmüködő császári sereg főparancsnoka, 1849
pásztorok voltak, kiknek az angyali hiradás |
elején Petőfit köröztette, a költőnek erre tett talan, ugy hiszem, legalább ötvenezer pélszólt az elsö karácsony-éjszakáján. Boldog, '
észrevételével együtt. A második a Mészáros dányt megrendelhet belőle a haza. Annyival
a ki ma is hallja még a szót, s szive fenekén
hadügyminiszterrel folytatott nyakravaló inkább, mert egy példány ára csak egy bankó
érzi igazságát: „Ma született nektek a megpörben irt epigramm. Köztudomásu, hogy garas lesz. Ezáltal egyrészt talán szaporodni
váltó !"
Petőfi egy izben Debreczenben hivatalosan fog a hadsereg lelkesedése, más részt segítve
Semmi a téli templomozást oly igazán, menvén a hadügyminiszterhez, kinek a köi- lesz egy írón, ki buzgó és szakadatlan hazaoly teljesen nem tünteti föl, mint az év utolsó tökatonára valószinüleg különben is pikkje fiui fáradozásaért még nem kapott egyéb
estéjén, az esztendő végső istentisztelete. A ki volt, az a szokása szerint nyakravaló nélkül jutalmat, mint lelki sebeket és naponkénti
csak ágyhoz szegezve nincs, ilyenkor el nem megjelenő Petőfit profoszhoz küldéssel fenye- nehéz gondokat a fölött, hogy lesz-e holnap
maradhat az isten házából.Még a nyomorult gette szabályellenes öltözéke miatt. A har- mit ennie, neki és családjának? De e nyilaty
is csak hálát tud rebegni ilyenkor istennek, g
k l d l á k
miniszter- ] kozatomat ne vegye öö n koldulásnak;
erre
végre
hogy életben tartá; az élet mégis a legtöbb madik
a
legérdekesebb,
elnökhöz, Szemere Bertalanhoz intézett egy kicsit magas a fejem és kemény a dejó. Mintha csak egy nagy számadás bevégzélevele, melyet „Ahonvéd" czimü költeménye rekam. Ha nem látja Ön hasznosnak verseséről volna szó, az újnak nyitása most seng
j el minden
kiadása ügyében irt hozzá; magát a költe- met a hadseregre
nézve, dobja
kinek sincs eszében; minden gondolat, mingy
;
g
reám való tekintet nélkül. A szegénység
ményt
den érzés a múlté: a jövőről majd holnap
is, mint kevéssé ismeretest, mellé nekem olyan régi ellenségem, hogy megszoreggel, uj-év reggelén beszélünk! Akkor tettük.
kás által már szinte barátokká váltunk.
Ime a közlemények:
megkérdezzük majd^ lesz-e jobb, boldogabb
Szerénytelenségnek se vegye Ön ajánlatomat;
évünk a tai;a/t/i)i(íl / Érjük-e végét? szedjük-e
I.
ha más nemzet tagja volnék, nem szorultam
rózsáit? aratjuk-e áldását? iszszuk-e áldovolna
rá, hogy én tegyem ez ajánlatot, mert
Pürsons-Ileschreibuug des Alexander Petöíl.
mását?
nekem
tette volna azt a nemzet. :|
G< sicht: mager.
Altér: o6 Jahn;.
A vén templom pedig, tompán adja visz- Geburtsort: Siebenbür- Gesichtsfarbe: briinott.
Ha válasza nem lesz tagadó, szives lesz
hnngjait a kérdő szóra. 0 hü marad: s a hi- " gon.
Stirn: hohe.
Ön azt nekem irásban elküldeni, hogy a
vők, a buzgók, a szenvedők mindig megtalál- Stand: verehligt.
Hiiare: echwurz, empor- szerint intézhessem versem nyomatását, mit
stehend.
ják öt kis domb-magaslatán, nyitva lelik lieligion: reforinirt.
azonnal megkezdek.
Spracho: deatsch, unga- Augen: schwarz.
ajtait, s föllelik benne a mit keresnek.
Miniszterelnök urnak
risch und walachisch. A ugenbraun en: schwarz.
~á
?•—.
tisztelő polgártársa. —
Beschaftigung undCha- Naso: breit.
rakter: früher Dich- Mund: proportionirt.
Ziihno: gut.
ter.
A honvéd.
Karácsony - éjen.
Körperbau: klein, ma- Kinn: etwas spitz.
Isten után legszebb és a legszentebb név
Bart: Schnurbart.
Csillagtalan sötét az éjjol,
A honvéd-nevezet!
Besondtre Kennzeichen:
Süvöltve zúg a fergeteg,
Hogy ne iparkodnám hát megérdemelni
Zilálva szárnya vad szeszélylyel
pflegt mit entblösstem Hals zu gehen.
Ezt
a szép nagy nevet?
A felkavart hópelyheket . . .
Bekleidung:
Iparkodom
teljes szivembül, oh hazám,
De lenn ezernyi fény világól,
riach der deutschen Mode.
Ápolva sok jámbor család.
Megvédeni téged,
Szivében drága voszta-lángul,
E személyes leírásomat, mellyet Win- Védni, fölemelni, téged, s lesujtani
Hitének fénylő csillagát.
dischgraez küldött Pestről Szebenbe, Szász- A te ellenséged!
sebesben kaptam meg a postán 1849. februEs zeng, miképen zenge régen:
Sokat lesújtottunk mi már, de meglehet,
áriusban, midőn e várost elfoglaltuk. Sok
.,Nagy örömet most hirdetek!
Csillag jelont az éj ködében —
hiba van benne; ugy látszik, a külsőségeket Hogy még sok van hátra;
A megváltó ma született!"
arczképemröl vették, a többit csak ugy gondo- Hadd legyen, mit bánjuk? akárki, akárhány,
S a szent zsolozsma zengedelmén
lom-formán irták. Hogy tiz esztendővel öre- Karunk készen várja.
Felolvad a fásult kebel,
i gebbnek tettek, hogy azt mondták „friiher" Jőjetek, szabadság hóhérlegényei,
S édes reménynyel ujra telvén
Dichter s a többi hazugságok és ostobaságok Nem jöttök egyébért,
A sziv, örömben ünnepel.
nem bántottak, de azon az egyen szörnyen Csak hogy elvegyétek, a mit érdemeltek,
boszszankodtam, hogy engem a német divat A véres halálbért.
Mi szép most a meleg szobában
Meleg tűzhelynél a család.
| szerint öltöztettek, engem, ki teljes világTi vagytok, zsiványok, kik országunk földét
Lapozva egy a bibliában,
életemben magyar ruhában jártam.
Más zengve az „ur angyalát!"
Kipusztitottátok,
Petőfi Sándor, m. k.
— Hit és reményben egyboforrva,
Fekvén rajta háromszáz esztendeig mint
Felejtik a borús jelent,
Nehéz istenátok.
S mig sorsuk tán alázza porba,
Hanem hiszen ezt a földet ti teszitek
Leikök fel, a magasba leng.
II.
Ujra termékenynyé:
Nyakravaló.
Künn zúg a vész, rombolva, tépve,
Véreteket iszsza most, mint eddig itta
Nyakravaló nélkül akarod megvédni hazádat?
S bonn épül a hit temploma.
Saját népe könnyét!
Oh te szamár te, minő ostoba képzelet ez!
Amott az élet gyászos képe,
Honszeretet, bátorság s más, mind kóficz, az a fő
S oinitt az égnek mosolya . . .
Jőjetek! ismerjük már egymást; ti futtok,
A katonában, hogy nyakravalója legyen.
Ott a csatás vihar: az érdek,
Mi űzünk titeket,
Mészáros
Lázár,
a
kitől
én
ezt
tanulám,
s
ő
Hullámot, mely hullámra hajt, —
Tudja, hogy a logfő hősben a nyakra való,
Űzünk, mint a szélvész a széjjelszaggatott
Itt a föld fáradt emberének :
Mert hisz az ő hada, melly olly hősleg megfuta- Rongyos fellegeket.
Csöndes sziget . . . lágy békepárt!
múlt volt,
Jőjetek, hadd szúrjuk sziveiteket a
Egytől
egyig
mind,
nyakravalóba
vala.
Mi boldog, a kinek hajója
Nyakravalótalanok, takarodjatok a csatatérrül... Szuronyunk hegyére,
E kis szigetre köthetett!
Emlékezzetek a más világon is a
Éljen Mészáros s éljen a nyakravaló!
Kinek sorsát vezérli ójja
Honvédek nevére!
A láthatatlan szeretet! . . .,

Honvéd vagyok; mikor nevemet kimondom
— Mi tagadás benne? —
Egy kis büszkeségnek ragyogó szikrája
Szökken a szemembe,
Egy vagyok a végre föltámadt magyar nép
Győző soregébül

Három gyermekük volt. Szépen növekedtek, kis Ilonka a reggeli hűvösen áthült s még az nnp
testi és lelki egészségbon. Öröm volt nézni őket erősen kilolto a hideg. Anyja mindjárt halálosan
az idegennek is, de minő gyönyör a szülői szemnek! megrémült rajta; nem is ok nélkül: a kit a kigyó
A kis Ilonka, a középső volt köztük a leg- mogmart, fél az a gyíktól is.
kedvesebb. Oly értelmes, fejlett gyermek, minőt
A következés gyászosan igazolta az ijedelmet,
Csak ritkán találunk a korabeliek között, kortár- Ilonka napról-napra roszabbul lett; lázai növesait évekkel haladta meg szellemisége. Ha nagy kedtek, száraz forrósága, melyhez sikertelenül
értelmes szemeit fölvetette s figyelmesen hallgatott erőlködtek jóltovő izzadást hozni olő, egy perczig
a nagyobbak beszédére, ugy tetszett, mintha a I sem hagyott alább. Kifejlődött a legveszélyesebb
dolgok mélyére hatolt volna be, nagyobb mérték- hagymáz—8 a huszonegyedik nap reggele teritőn
bon mint gyermekeknek adatott. Sokszor órákig . találta a kis angyalt.
Hejli ellenség, hol van régi szép sereged,
is elmélyedt könyvecskéibe, ugy hogy unszolva
Ah! milyen szomoru karácson következett a
Hol van régi fényed?
kellett a játék idejére figyelmeztetni. S játéka is tavalyihoz képest. Nincs karácsonfa, nincs ajánoly helyes, értelmes,finomvolt mindig.
Hejh be tönkre tették a szegény honvédek ,
dék, nincs örörnféay a szemekbon. A temetőn,
E rongyos legények.
A mult karácson szokatlan öröm-ünnepe volt kottős sir domborul, a tél hóleplével befödve. S a
Eongyos vagyok, mint az ágrulszakadt, csakhogy a háznak. Az apát valami hivatalos ügy a fővá- szeretet, moly táplálék nélkül nöm lehet ol, az
rosba szólitotta egy pár héttol azelőtt, s ő onnan öröm sivatag tarlóján, gyászának s fájó emlékeinek
Mozitláb nem járok,
szokatlan csomagokkal megrakodva érkezett haza. áldoz csak !
—á—r—
De több becsületem van mégis, mint nektek,
Különösen feltünt a gyermekeknek, a mint a koCzifra uraságok.
| csiról egy beburkolt valamit vettek le, melynek
körrajzait nem lehetett ugyan világosan kivonni,
\ paiitiiii gyilkosság.
Van bizony én nekem becsületem, de nagy
de tetejo csúcsban végződött s alább szélesbült,
A pantiní borzasztó gyilkosság méltán fogmint egy fenyőfa. Egy-két napig a gyermekök taOrszág-világ előtt,
lalkoztatja
már hónapok óta a mivelt világ figyellálgatták
magok
közt,
mi
lehet?
—
de
aztán
ismét
Még azok előtt is, kit szuronyom leszúrt,
mét. Szomoru dolog az emberi élotműveltség s
feledékenységbe ment a dolog.
Kit fegyverem lelőtt;
Karácson szombatján délután az apa és anya be- vadállati gonoszság e példáját szemlélnünk az iston
Még az ellenség is a kit csak magasztal
zárkóztak az előbbinek dolgozó szobájába, a gyer- képére teremtett emberbon, s fájdalmas és megalázó
Egy szivvel, egy szájjal,
mokoknek nem volt szabad oda bemenni. Papának elgondolnunk, hova sülyodhet az ember, ha erkölcsi
és mamának sok dolgá van, mondá az okos kis léte sulypontját elvesztette.
Hogy ne becsülné azt tulajdon nemzete,
Midőn e setét és borzalmas drámának , mely
Ilona s megnyugtatta a nyugtalanabb más kettőt.
TuLgdon hazája?
Karácsontáján korán kell gyertyát gyujtani s végkifejlésétől még messze van, egyik megható
négy óra után már a lámpa körül ült az egész csa- jelenetét, az öreg Kink holttestének föltalálását
Rajta is leszek, hogy jó hírem-nevemet
lád az ebédlő kerek asztalánál. A gyermekek jó két érdekes rajzban mutatjuk be olvasóinknak,
Megtartsam halálig,
izüon elköltötték uzsonnájukat s apjok és anyjuk röviden ismételnünk kell a főbb tényeket, melyeket
Vagy ha visszamék majd az otthonvalókhoz,
körül telepedtek. Az apa szép történetet olvasott minden lap közölt, s melyek valószinüleg olvasóinknekik egy könyvből, a kis Józsefről, kit bátyjai nak is élénk emlékezetében vannak.
Elvigyem hazáig.
eladtak s képekot mutogatott hozzá. Majd a kis
Szeptember 20-án, hétfőn, Párisnak csaknem
Az lesz ám az öröm, ha majd visszatérők
Jézus történetére ment, s képben is megmutatta, közvetlen közelében, az aubervilliorsi sikon, PanAz én enyéimhez,
mint fekszik a jászolban, s mint visznek noki aján- tin mollett, egy csak az azelőtti éjjol elkövetett
Es ide szorítom rendre valamennyit
dékot a föld népei, aranyat és mirrhát a királyok, hallatlan borzalmasságu büntény fedeztetett föl.
Dobogó szivemhez!
s a szegény pásztor legszebb gyapjas báránykáját. Egy mezei munkás, napi munkájára menőben, egy
,,Öh, folytatá az apa, a kis Jézus mindig véros vászondarabra talált, s midőn azt föl akara
Hejh az lesz ám a nap!... és még sem tudom, hogy megemlékezik e szives ajándékokról, melyeket neki vonni, észrevette, hogy a földbo elásott valamely
a jószivü emberek hoztak az első karácsonkor; s ő tárgyhoz tartozik; nehány percz alatt, csaknem a
Mit szeretnék jobban:
viszont
az emberek gyermekeinek hoz ajándékokat f öldszinén levő, alig betakart holttestet sikerült
Haza menni-e majd a harcz végén vagy itt
minden karácson estéjén. Vajjon nem hozott-o kikaparnia. Elszörnyedve szalad a rendőrbiztos
Elesni a hadban ?
nektek is valamit ?"
után, ki egy orvossal azonnal a hely színére siet.
Társaim arczáról, a kik elhullanak,
Ezzel fölállt s a szobájába vezetö ajtó felé Azonnal akad a ki ásni segitsen; s a perczről
En arról azt látom:
indult. Nyomában a gyermekek s mosolygó anyjuk. perczre növekedő kiváncsi tömeg szörnyülködésére,
Az ajtó, mintegy varázs ütésre, kétfelé tárult. Ah! nöm kevesebb mint hat emberi hullát ásnak ki. A
A hazáért halni legnagyobb boldogság
mily látomány! mily fé;ny áradt ki a szobából! testek borzasztóan össze-vissza voltak vagdalva
Ezen a világon !
mily tündéri igézet! — Az asztalon ogy kis fenyőfa I és csonkítva — s egy anya és öt gyermekének
(Pest, 1849.)
Petőfi Sándor.
állt, zöld tűs ágaival, s minden ágon két-három hullái voltak.
Valódi mészárlás, és pedig a legborzalmasabgyertya égett, zöld, piros, fehér; czukor, aranyos
dió és alma, kis alakok s csecsebecsék lógtak az bak s egyszersmind moginditóbbak közül való!
Szomoru karácson.
ágakon. A fa alja pedig ajándékokkal volt meg- Egy anya és öt gyermeke.
Az iszonyúban oly termékeny képzelődés, mely
rakva; mindeniken név volt, jelentve, hogy kinok |
Oly bel dog család volt, most egy éve! Nincs szánta a kis Jézus.
J a hireket és gyanúkat szüli, s talán némi körülméaz a fec-keí'észek, valami nyugalmas falusi ház
A gyermekek örömét leirni nincs toll. S miért nyek hozzájárulása is, még borzasztóbb szinbon
ereszében meghúzódva a zivatarok elől, mely csen- is mulatnánk a boldogság e ragyogó képén,— hisz tüntette föl eleinte az esetot. desebb, nyugodtabb s boldogabb lehetne. Annyira az épen ellentéte a mi képünknek, mely nöm a viA megölt asszony bizonyos Kinkné volt, férátadták magukat a biztonság és jóllét enyhe érze- dám — hanem a szomoru karácsont ábrázolja.
jének második neje; az öt megölt gyormek mind e
tének, hogy lehető változásra nem is gondoltak.
Tavaszszal apjuk veszélyes betegségbe osett. házasságból származott; az öreg Kinknek első
Talán épen ez \ olt veszedelmük. A sors oly irigy,
S
május
végén a pünkösti rózsabokor már sirján nőjétől maradt egy fia, Gusztáv. Kink, ki elég
nem türi meg a tökéletes boldogságot; s a pajkos
vagyonos esztergályos s Roubaix-ban élt, némolyek
gyerek nem talál nagyobb kedvtelést abban, ha virult ki. A ház jólléte, nyugalma, boldogsága fel szerint hosszabb idő óta viszályban volt nejével,
volt
dúlva.
Az
anyát
sulyos
betegségbe
ejtette
a
egy kis fecskefészket leszúrhat, mint ő, ha egy
váratlan csapás. Hetekig még életéért is aggódtak. sőt ezt gyanusitotta volna, hogy mind az öt gyerboldog család nyugalmát megsemmisítheti.
Ha valami visszahozhatta az életre: gyormekei mek a nő házasságtörő s bünös szerelmeinek gyüAz apjok derék becsületes ember volt. Nem iránti szeretete volt az. A két nagyobb, kivált az mölcse. A gyanu a viszonyokat azonnal összekövolt gazdag, őseitől nem is örökölt semmit, csak okos kis Ilonka, oly gondosan őrködtek betegágya tötte a rettentő bűnnel — s mivel sem az öreg
mocsoktalan nevet. De szorgalma és tehetségei fölött, ugy ápolták, vigasztalták, hogy szerolmök Kink, sem fia Gusztáv nem találtattak s a gyilképesítették arra, hogy középszerű jóllétet bizto- s nyájaskodásaik között szinte feledé szomorúsá- kosság óta egészen eltüntek, mi látszott természesíthasson családjának. Egy pár ezer forint jöve- gát. A jó nyári lég- is megtette hatását, a ősz kez- tesebbnek, mint azon fölvétel, hogy az apa és első
delme volt, s ez kisvárosban, a hol laktak, épen detére csakugyan felüdült.
házasságbeli fia együtt ölték meg a nőt és gyülölt
elég volt arra, hogy gond nélkül élhessenek, maA természet olyan jóltevő! A felszántott ba- gyermekeit.
guknak az élet apró örömeit és kényelmeit meg- rázdát zöld pázsittal vonja be, s a tarlón megzsendül
Nehány nap mulva hire terjedt, hogy Kink
szerezhessék, s valamicskét a rosz napokra is félre a tonyészet. A test sebei szépen behegednek s a Gusztávot Havre-ban , midőn e kikötő városból
tehessenek. Ámbár ez náluk jóformán csak frázis sziv sebeire is onyhület borul az idő és a természet épen menekülni akart volna Amerika felé, elfoo-volt, komolyan soha sem gondoltak arra, hogy még egyesült ereje által. Az imént még oly boldog ták. A düh fölkiáltása hallatszott egész Francziaa szü kség napjai is bekövetkezhessenek; mint a gyer- háznép, ha oly boldog többé nöm lehetett is, el- országon át az ötszörös testvér-gyilkos ellen.
mek az anyaölön, oly jol érezték magukat a gond- nyögve lassanként fájdalmát s a gyászruhák alatt Pedig az elfogott — nem volt Kink Gusztav.
viselés karjai közt.
egykissé meg kezdottek nyugodni a szivek. A Szegény Gusztáv, a gyanusitott, maga is az áldoAz anya kivételes teremtés volt. Mintha nem csapás, az igaz, a legnagyobb volt, ami Őket egy- zatok közé tartozott.
is anya, csak idősb nővér lett volna gyermekei ben érhette; de nem maradt-e meg az anya, s háA rendőrség annyit csakhamar fölfedezett,
mellett, oly üde, fiatal, gyöngéd volt. Az asszonyi rom kedves gyermeke egymásnak?
hogy az áldozatokat, a nőt öt gyermekeivel, s egy
komolyságot az anyai gond édesitette meg benne.
Eljött az ősz; szép, nyájas napok voltak okto- ifjúval (kinok valószinüleg a gyilkosnak kellett
Azon nők közé tartozott, kik gyermekeik bölcsőjé- ber végén, a szüretnek kiválólag kedvezett az idő. lenni) vasárnap este vitte ki egy bérkocsi, azon
nél s bábui mellett maguk is gyermekekké válnak, Szép szőlőhegyök volt s igen nagy termés mutat- helyre, hol hétfőn hulláik találtattak. Ez ifju szea nélkül, hogy megszűnnének anyák lenni. A ház- kozott. Egy pár napot kün töltött az egész család, mély leirása volt a gyilkos üldözésének egyetlen
tartás gondjai soha sem tették prózaivá kedélyét, az éjszakát is a présházban töltötték, hogy reggel fogantyúja. Egy szemes rendőr a havre-i kikötőpedig ő azokat soha som hanyagolta el; de vannak | annál korábban részt vehessenek a szüretben. Oly ben egy gyanus kinézésü fiatal embert, kiben a
oly fenkölt szellemek, melyek fölmagasztalnak ! szépek ezek a késő őszi reggelek. A harmat dérré személyleirás után a keresett gyilkost vélte fölismindent, a mihez érnek, kiknek kezében a vas J fagyva, millió meg millió gyémántként csillog az merni, letartóztatott, iratait kérte, s midőn az
vagy göröngy is aranynyá változik. S ő ezek közé avar sárguló füvén, s mikor a hegy orma mögül a megszökni akarva a tongerbe ugrott s onnan ismét
tartozott. Finom, légies alkat, s mégis oly egészen nap kisüt s eloszlatja a hüvös árnyakat, ugy föl- kifogatott, a rendőr megkötözte és átkutatta. Az
való, oly földi, oly nőies!
vidul reá az egész táj. Szép, de csalékony idő. A öreg Kink némely irományait találták nála; s
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A pantini gyilkosság. — A guebwillersi erdő azon pontja, hol az öreg Kink holtteste föltaláltatott.
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A pantini gyilkosság. — Az öreg Kink holttestének elszállitása
Szomoru karácson.
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mivel kilétét makacsul tagadta, innon az első véle- dott bennem, midőn a 10 öl magas, 6 öl széles, s segé ötszáz évnél idősebb volt, s o nagy utolsó
igen hosszu egy hajós templom aránylag igér sarja e sirba tétetett; kit a haza, a főrend s a szentmény, hogy ő Kink Gusztáv.
Xemsokára kiderült azonban, ho_;y neve vékony, kivülről azonban megfelelő támfalakkal egyház siratnak és a szegény nyomorultak is
Tropmann (francziásan irva Traupmann), egy el megerősitett falain merészen elnyúló hálóboltoza- sóhajtozva emlegetnek. O.\l te a régi háznak gyerzászi gépész fia. Mindig korhely, henye, alattomos, tot, mely a falból félig kiálló válkövoken egybe- meke, ki örökösök nélkül elhunytai: a Báthoriház
macska-természetű ember volt. Mindont tagadott. forró vékony gerinczekon nyugszik, bámulám. Az összeroskad benned. Te, ki kérkedtél őseidben,
Azon nézotot igyekezett táplálni s megerősíteni egyház emolkedett szentélyében, mely a nyolcz- királyi jelvényekben, lám: egy rövid óra mindent
vallomásaival, hogy az öreg Kink és Gusztáv ölték szög három oldalából képződik, díszesen faragott, romba döntött.
Valamint az áradó viz habjai eltünnek: ugy
el si családot. A borzasztó tett színhelyén s körül mozaik kirakatu tölgyfa karszékek vonják magokra
mindenkinek
végső órája hamar elérkezik. A halál
a
szemlélő
figyelmét;
ezek
tarajain
következő
tett kutatások folytán azonban a Gusztáv elásott
holttestét is fölfedezték; megöletése, az orvosok mozaik-felirat olvasható: „Hoc opus t'ecerunt fieri különbségot nem ismer, a nemesség jellegére nem
véleménye szerint egykoru volt a többiekével. Mci dni Georgius de Báthor Agazonum reg. Ma- sokat gondol; nem kedvez sem az ifiunak, sem az
Tropmannt ez esemény sem hozta ki sodrából. Mi- gistor, Stphus de eadem Báthor, comes Temesiensis elaggottnak; a szépet sem kímélik pusztitó kezei; de
dőn Gusztáv hullájával szombesitél<, azt mondá, et partium inferiorum capitanous generális, noc a bolondot sem: ki hosszu életet igér magának s
hogy im, az öreg Kink, a gyilkosság tulajdonképi non Andreas de Báthor, Comes Comitatum — — nagy kincset halmoz össze.)
A templom falain a Báthoriak több czimere
szerzője még Gusztáv fiát, bűntársát, is megölte. Sathmariensis, qui fűit junior inter caeteros, opere
tamen
ejus
egregium
hoc
opus
perfectum
est
Anno
függ.
Különös, hogy ily csekély omlék tul éli a
S/.egény öreg Kink! — O is a föld alatt volt;
Dni MCCCCCXI.'- (E müvet készíttették, nagysá- leghatalmasabb családokat is! Lám e nélkül, még.
ő is áldozat volt.
gos Báthori György főlovászmestor, Báthori Ist- nyugvóhelyeiről is mihamar feledkeznék az utókor!
Ugy látszik Tropmann szoros összeköttetés- ván, temesi gr. és az alvidék főkapitánya, valamint A nyírbátori templom alapitói és jóltovői valóban
bon volt az egész családdal. Tudta minden ügvei- Báthori András . . . . szatmári főispán, ki ezeknél megérdemlőnek, hogy emlékeiket az érdeklettek
ket. Bár mindent csak a küszöbön álló tárgyalások fiatalabb volt, méjjis az ő befolyásával fejeztetett nagyobb kegyeletben tarts ik !
fognak földeríteni, ugy látszik : hogy az öreg Kink be e fönséges mü 1511. esztendőben.)
Érdekes Szabolcsmegyében még a fejértói
tetemesb összeget, mintegy 5000 frankot küldött
románkori!
templom is, arasznyi széles nyilásA
templom
déli
oldalán
levő
főajtózat
laposan
postán Párisba nejének, s e pénzbirtará Tropmannt
szerü
déli
ablakaival;
melynek felkörüdiadalivére
e sokszoros borzasztó gyilkosságra. Az öreg Kink, leszelt hármas lovelü iv, diszes czifrázattal; felette
,,1137"
évszám
bevésve
olvasható.
Roubaixból Guebwillorsbe ment, a pénzt postára vörös márványlapon ezen aranyozott felirat látMunkács,
nov.
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a postáról Gusztávnak kellett volna kivennie,de őt Mariae virginisintomerataeac diviGci
sem látta többé. A család, a Gusztáv állitólagos i Magnificus dnus Andreas Androae de Báthor filius
meghivására s vele találkozni ment ki Pantinba. j 8uig impensis hoc templumafundamentis oxstruxit A zene hatása az emberekre és az
Mindez egy borzasztó csomót képez, melynek ob pietatem."(E templomot alapjától kezdve saját
állatokra.
minden szála a Tropmann nyaka körül hurkolódik. költségén kegyeletből épittette a nagy isten és
(Vége.)
Végre, sok kutatás után az öreg Kink holt- annak anyja, a szeplőtelen szüz Mária és boldog
György
vértanu
tiszteletére
nagyságos
Báthori
testét is föltalálták és pedig csakugyan QaebwilA zene a lelket fölháboritja és ismét lecsönicllett, egy en
erdő sűrűjében. E föltalálás, midőn Andrásnak fia András.)
lers mellett,
desiti, az érzékeket lángra lobbantja és ismét
E templomban, melyet, mellékesen mondva, lecsillapítja és a szivet fölviditja vagy ismét szoegyfelől nevelte a nyolczszoros gyilkos iránti
borzalmat és elkeseredett dühöt, mégis megköny- kissé tisztábban és nagyobb gonddal lehetne fenn- moruságra hangolja. Egyenesen az idegekre hat.
nyebbitette a sziveket a büntett legborzasztóbb tartani, egy más felirat is van szintén a déli bejá- Bárki észlolhotto, hogy egy hatalmas induló
súlyától, azon gyanutól,hogy a rettenetes tett elkö- rásnál, mely annak múltjára vonatkozik. Ott ez mennyire megkönnyíti a menést; az ütemszorü
áll felírva: ,,E templom talpkövo letétetett 1484. lépés kevésbbé fárasztó. A munkások, a kik valami
vetője a férj és apa lehetett volna.
Képeink moghatólagábrázolják az örog Kink évbon, épitése elvégeztetett 1511-ben. Az 1834. nehezet omelnek vagy mozditnak tova, a matrózok,
holttestének föltalálását. A guebwillersi ordő egy- földrengés miatt történt romlásai következtében a kik eveznek vagy hajó kötelet gomolyitnak fel,
szerü csöndo borzasztó alakot ölt e rémtörténet kiigazitódtak Soltész Gedeon lelkész-pásztor, nemes ütemszerüleg egyszerre kimondott ,,hoi hopp!"
rávetődő árnya alatt. Az ősz s a préda utálatos Fülep Péter és Vágó János kurátorok idejében kiáltással biztatják egymást. A táncz-zene a hallmadarai, a varjak, károgva ülik meg a fák kopa- 1837." Az egyházfi állitása szerint e kijavítás gatók lábait fölvillanyozza s mikor a sipládás egyszodó ormai t — melyek egy bizon) os pont közelében alkalmával illesztettek be a falba azon vasrudak, egy keringőt játszik hangszerén, a gyerekek kövannak; mind szükebb, szükebb körben szorulnak melyek a gyön\ örü ivezetos boltozatot összetart- rülveszik az udvaron s elkezdenek tánczolni.
össze. Ott fekszik, alig boritva vékony földrétegtől, j ják ugyan, azonban annak épen nöm szolgálnak
Sok állat hasonlóan alá van vetve a zene
az öreg Kink rothadó teste. Néhány merészebb diszére.
befolyásának. Ha nem igaz is minden, a mit e
madár épen a helyre száll s éles csőre-és karmaival
Az O. P. ur által emlitett Báthori István-féle tekintetben irnak és beszélnek, mindazáltal igon
kaparja a földet. Az éj setét, a hold alig tör át a síremlékek megrongált állapotban fekszenek, egyik sok hiteles észleletet hozhatunk fel fentebbi állifák sűrűjén vagy felhői fátvolán, de csönd nincs, a hajdani főoltár helyén a szentély záradékában, tásunk mollott. Már egyszer csak magok az énekes
— az éh madarak oly borzasztóan kárognak.
a másik ettől kissé távolabb balra. Felírása az madarak is nem valóságos működő zenészekből
A másik kép a hulla hazavitelét ábrázolja. 1493-ban elhunyt ocsedi Báthori István országbiró álló kart képeznek-e ? — Utánok jőnek a pusztán
C3ak zenekedvelők. Mily könnyü például a lovat
Durván ácsolt deszka-koporsóban fekszik már ez és erdélyi vajda sírkövének ez:
betanítani,
hogy mozdulatait különböző dallamokáldozat is. Egy ló huzza a kocsit, rendőrök s lám„Qui Curios vita vicit, probitate Catones,
hoz alkalmazza? Ott vannak bizonyságul a komépásos emborok kisérik. Az ej oly meghatóvá teszi
Aequavitque Numam religione Dei.
diások lovai. Sőt állitólag azt is észlelték már,
Nam eoluit verum prisca pietate Tonantem,
o menetet.
Et
nunquam
domuit
foeda
libidó
virura.
hogy a szarvasmarhák a kürt hangjai mellett a
Tropmann még börtönében ül, s nemsokára
Hic oapit Alpinos, Muldavos protegit idein,
szokottnál tovább legelnek; az arabok még tovább
meg fog jelenni birái előtt. Elitéltetése bizonyosSanguine Silvanos et tegit ipse Suo.
mennek és azt állitják, hogy a zene a barmokat
nak mondható. Az egész világ várja, követeli. S
Egregius Stephanus, saevos qui pectore Turcos
hizlalja. Mikor a sivatagon a karavánok tövéi a
Prostravit
toties,
liac
requiescit
hurao.
ha fölakasztják; ki lesz-e ezzel elégitve az emberifáradság miatt majd összerogynak, fogják magokat
ség követelménye, az erkölcsi igazságérzet joga ? • At vos 0 ! Bathorum gens! hitne lugeto parentem,
Nam Bathorum cecidit firma Columna Domus."
vezetőik s elkozdenek énekelni torkuk szakadtából,
Bünét, s az arról emberi természetünkre osett foltot lemoshatja-e bünhödése?
a—r —
(A ki Curiusoknál mértékletesebben élt, Ca- hogy állataikat biztassák és bátorítsák.
Vigneul-Marvillo egy általa tett kisérletet
tonál kegyesebb és Numánál vallásosabb volt, mórt
az ég igaz urát szent hittol imádta; kit a buja ir lo, melynek segélyével a zono befolyását a küállatokra szándékozott megállapitani. MiMég nehány szó a nyírbátoriszerelem el nem ragadott soha ; az oláhokat lönböző
legyőzte, a moldvaiakat őrzé s az erdélyieket saját alatt egy ugynevezett tengeri trombitán (egy
templomról.
vérével védto. Vitézlő (Báthori) István, ki a felbő- húros hangszer, melyet az olasz Marino talált fel)
szült
törököket oly sokszor szétszórta, nyugszik e egy darabot játszatott, ő maga figyelmesen vizsA „Vasárnapi Ujság" f. évi 48-dik számában
föld
ölében.
Báthori nemzetség, sirasd atyádat, gált egy macskát, egy kutyát, egy lovat, egy
O. P. a nyírbátori tomplomot, mint a Nyír egyik
szamarat, egy szarvasünőt, nehány bornyut, apróbb
kiben
családod
erős oszlopa kidőlt.)
méltó nevezetességét ismertetvén, kijelenti, hogy
A másik emlék, az 1605. julius 25-kén meg- madarakat s a majorságot, mely ablaka eiőtt séaz e diszes templomban levö különféle sirvorseket
tálgatott. „A macska" — mond — „mit sem látés föliratokat nem közölheti, mert azokat napló- halt gr. Báthori István, Somogy-, Szatmár-és Sza- szott érezni s láttam pofájáról, hogy az egész
jával együtt elveszte. En nehány év előtt a Mun- bolcsvármegyék főispánját az akkori idők szelle- nagyszerü symphoniát a világ valamennyi hangkács melletti csernekhegyi monostorban lakó méhez képest, kövotkező versekkol dicsőíti:
szerével együtt édes örömest oda adná egy egérért.
vazulrendü szerzetesek akkori országos főnöke,
Semmi gyönyörüségét nem leié a zenében s a
„Insignis pietate, Comes et stemmate clarus
főtiszt. Zolny Irén ur társaságában, mint vendége
Báthoridum Stephanus Dux, patriaeque páter,
napon csakhamar el is aludott. A ló megállott az
a mária-pócsi hires bucsura rándulván s e vendégQuingentos steterat cujus genus ampluis annos,
ablak előtt s időnként fölemelte fejét s megint csak
szerető rend pócsi kolostorában szept, hónapban
Ereptus fessis hoc tumulatur humo.
tovább
logelgotett. A kutya, mint egy majom, hátsó
Quem regni proceres lugent, Ecclesia deflet,
nehány napot töltvén, innen kirándulásokat tettem
részére ült s a zenészt kezdte bámulni; egy teljes
Ipsaque
egenorum
languida
túrba
gemit.
Szabolcsmegyo különféle tájaira s különösen Nyiróráig maradt ebben a poziturában, s ugy látszott,
Heu, Domus antiquae soboles viduata nepotc
bátorba is. Az ut az ázsiaihoz hasonló homokbuezBathoridum subito sic ruitura cadis.
mintha törte volna valamin a fejét. A szamár nem
kákon vezet e mezővárosba, melynek keleti végén
Sic tu, qui proavos et regnum stemmata jactas ,
sokat csinált az egész dologból s nyugodtan harapcsekély magaslaton, meglehetősen elhagyatott
Splendida cuncta vides conficit hóra brevis!
dosá lofelé bogáncsait: asinus ad lyram! A szarQuam cito bullatae pluvius tumor interit undae,
állapotban emelkedik a góth épitészotnek ezen
vasünő nagy, széles füleit kezdé hegyezgetni s
Tam
postrema
cito
cuilibet
hóra
venit.
egyik remekműve — a hajdani római katholikusok
figyelmesen látszott hallgatózni. A barmok ogy
Respicit ad nullos Lachesis coinmunis honores,
temploma, melyben most a reformátusok dicsérik
Nec curam ullius nobilitatis habét.
pillanatra meghökkentek, ránk néztek, mintha már
teremtőjöket. E magasztos csarnokot a déli oldalon
Parcere nec íenibus, nec parcere novit ephebie,
ismertek volna bennünket s azután elmentek utalkalmazott öt, körülbelől 5 öl magas és 1 öl széNon a formoso continet ore manus.
jokra.
Az apró madárkák, melyek egy kaliczkában
Non stulti: longos nobis promittimus annos,
les ablakból beáradozó fény világosítja, mi szokata fák lombjai között voltak, oly lármát csaptak,
Linquendas
aliis
et
cumulamus
opes!"
lanul meghatja a sötétes, homályos templomokhoz
mintha Isten tudja micsoda nagy veszedelem érte
szokott idegen utazót; én beléptomkor legalább
(Kitünő kegyes gróf, a nagyhirü Báthori csa- volna őket. Hanem a kakas, a mint látszott, csak
különös meglepetést éreztem, mely csak fokozó- lád disze, István, a hazának atyja! kinek nomzetr
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tyúkjaira gondolt s a tyúkok pedig csak arra, kezdett hozzá, miközben folytonosan fütyölt s alább mindeddig túlzottaknak tartotta. Egy angol
hogy kaparhassanak, ugy hogy nem lehetett észre oldalait és nyakát csiklandani kezdé pálezája utazó Bowker jelentése azonban igazolja a fentebbi
venni rajtok, ha vajjon gyönyörüséget szerez-e hegyével. A gyíknak ez annyira tetszett, hogy állítást, s egyszersmind a barlanglakok létezését
nekik a tengeri trombita hangja vagy unják."
szüntelenül hengergőzött hátán és oldalain; végre is ujabb adatokkal bizonyitja. Bowkor közleméBuffon szerint a kutyák fogékonyak a zenei annyira előbujt az ágról, hogy a hurkot nyakába nyéből, mely az „Anthropological Rewiew" egyik
hangok iránt, hanem e tekintetben szerfelett nagy lehetett kanyaritani.
közelebbi füzetébon jelent inog, nehány érdekes
a különbség köztök. Sok kutya ordit, ha bizonyos
A pók zoneszeretete ismeretes. Michelot kö- részletet ismertet meg az Archaeologiai Értesítő,
hangszereken hall játszani, másoknál pedig nem. vetkező adomát beszél róla. „Berthomo a hires s mi önnek nyomán közöljük. — Bowker ThabaLáthatunk pudlikat, melyek összehuzódnak, ber- hegedüs kora babérait amaz elkülönítésnek koszön- Boriu-tól a hegyek közzé menvén, mintegy 130
zenkednek s farkukat lábaik közé vonják és ke- hoté, melyben mint gyermeknek, dolgoznia kellett. yard hosszu és 100 yard szóles barlangra bukkant,
servesen vonitanak, mikor magas hegedű-han- Magányában volt egy pajtása, kinek létozését malyet következőleg ir le:
gokat hallanak, de nem mindenik oly érzékony. senki sem gyanithatá, t. i. ogy kis pók. Ez kezdet„ . . . A magas és boltozatos tető füsttől és
Ellenben ha beszélőcsővel szólunk hozzájok, vadul ben a falon egy kis szegletben tartózkodott, hanem
koromtól
fekete; a földön mindenfelé emberesontbeleorditanak, s ha csak tehetik, elbújnak előle.
lassanként mint kijebb-kijebb jött, először csak a halmazok hevertek, részint csakugyan fölhalmozva,
Az elefánt szereti a zenét s könnyen megtanul hangjegy-tartóra, onnan a gyermekre, kinek végre
ütemekro mozogni, sőt a dobot és a sípot néha ügyes, hajlékony karjáig hatolt előre, mely a részint szerteszórva. A barlang eiőtt levős lassanszótagolatlan hangokkal is tudja kisérni. A kisér- nyirettyüt kezelte. Itt aztán egészen közelről hall- kint lofejlő kőtömogeken is, a meddig a szóm lát• letek oda mutatnak, hogy az elefánt szivesebben gatódzott a lebüvölt, résztvevő dilettáns — ő hatott, csontok, koponyák hevertek, ez utóbbiak,
hallja a mély, mint a magas hangokat és hogy a magára egy egész hallgatóságot képezett. Már- főleg nő- és gycrmok-koponyák, rendkivül nagy
dallamosságra többet ád mint az öszhangzatra s pedig a müvésznek ennél többro nincs szüksége, mennyiségbon. Ezeket tompa bárdokkal vagy élovégre, hogy az egyszerü dallamok jobban tetszenek hogy lelkét megkettőzöttnek érezve. Szerencsét- sitott kövekkel vágták darabokra, mint a volőneki mint a mesterkéltek, az adagiot jobban szereti lenségre a mostoha anya egy napon egy idegennel csontokat, melyeket hosszában hasítottak szét.
mint az allegrot — egy szóval az tünt ki, hogy az a tanuló szobába jött; észrevette az érzelmes pókot Csak néhányon voltak a tüznek nyomai észlelheegyszerüséget kedveli. Everard Homo (1823.) ki- a maga állomásán — egy csapás a papucscsál tők; a barlang-lakók jobban szerettek főzni, mint
sérletei szerint az elefánt a kürtnek és zongorának tönkre tévé az egész hallgatóságot. A gyermek ol- sütni.
csak a mélyebb hangjaira figyolt; ellenben az ájult, hónapokig terhes beteg volt és majd meghalt
Képzelhetni, mily izgatottsággal kutattam át
oroszlán a magasabb hágóknál csendes és figyel- bánatában."
e komor üreget. Vezotőm oly helyre kisért, hol
mes volt, mig a mélyeknél dühössé lett. MindazHonnan származik hát oz a hatalmas benyo- pár durva, rendetlen lépcső sötét karzatra szolgált;
által az oroszlán ellenszenvét a kakas kukorékolása
más, melyet a zene az élő állatokra gyakorol? itt őrizték az áldozatokat, mig a sor rájuk került.
iránt mindnyájan ismerjük. — Az egérnek is van
Minő titokszerü rokonságnál fogva képesek a Szökésre gondolni sem lehetett. Vad embereknél,
érzéke a zene iránt; Archer szerint fuvola-hanhangok a szenvedélyeket igy fölizgatni? A zene kiket tán az éhség kényszerit a legvégsőre, hogy
gokkal elő lehetett csalni őket.
a mozgás jelképe, vagy is inkább maga is mozgás. éltöket tongosüék, még lőhet érteni az emberevést.
Plutarch és Plinius egy rakás adomát jegyez- Midőn a zeneszerző vagy zenész a hangjegyeket E népnél azonban másként áll a dolog : ez emberek
tek fel, molyek az állatok hangérzékére vonatkoz- hosszabbakká vagy rövidebbekké teszi, t. i. azokat termékeny földön laktak, melyen vad is bőségben
nak. A középkor irói minden, állatnak tulajdoníta- a dallam czéljához képest különbözöleg rendezi, a volt. De azért ők nemcsak elleneikre vadásztak,
nak egy-egy kedvencz hangszert: a medvének a mozgás minden árnyalatát, a homokban elenyésző hogy azokat fölfalják, hanem egymást is fölemészsípot, a szarvasnak a fuvolát, a hattyúnak a czi- folyó álmos lassúságától kezdve egészen a hegyi tették, saját törzsükből fogtak ol egyéneket, s ha
terát, az éneklő madaraknak a flasinétot, a méhek- zuhatagok zugó morajlatáig a legfinomabban képes épon nöm volt más áldozat, saját nejeik- s
nok a czimbalmot stb. Természetes, hogy ez álli- kifejezni. Már pedig a hangok egyenesen és köz- gyermekeikre került a sor! Rost, vagy czitásokban sok a phantasia. Inkább hihető az az vetlenül idegrendszerünkre hatnak, a mennyiben , vódó nővel röviden végeztek, s aztán Ízletes
ismeretes történet, mikor a falu hegedűse egy az érzékek idegszálait hozzák rezgésbe és ennél- [lakoma vált belőle; a gyermeket, ki sokat
farkasverembe bukott, melyben már egy veszedel- fogva oly kedélyhangulatot idéznek elő, mely a ; sirt, elesöndesitették s megfőzték; betegeket s
mes kanfarkas volt. Zenészünk ijedtében fogta zene által kifejezett mozgásnak felel meg. A vi- gyöngéket nem hagytak természetes halállal kihegedűjét s huzni kezdette koservesen, mire a far- dámságot könnyed, gyors hangmenet, a komolysá- múlni, mert akkor nem tölthettek volna meg mások
kas ugy megrémült, hogy a világért se nyult volna got ünnepélyes hanglebegésja haragot szakgatott, gyomrát. Igy volt ez a népnél. Mondják ugyan,
hogy már évek óta megszüntek emberevők lenni;
czigányunkhoz, hanem bevárta nyugodtan, mig heves rohamosság jellemzi.
én e barlangban csalhatlan bizonyitékot lelt om
reggel a hogodűszóra odasiető falusiak agyonverték.
A zene lélektani hatásának e magyarázata az iránt, hogy az emborovés még gyakorlatban
Az alsóbb rendű állatok között különösen a
Aristoteles figyolmét sem kerülte ki. Ö ugyanis van, mert néhány csont még igen fris volt; özek
kigyó látszik fogékonynak a zenei benyomások
ezt kérdi: Miért alkalmazkodnak a rythmusok és nyilván valami erős csontu férfié lehettek, kinek
iránt. Vannak négerek, a kik megszelídítik s tándallamok, melyek utoljára is csak hangok, a ko- koponyája ércz-keménységü volt; a csuklókon még
czolni tanitják őket, az ugynevezett psyllák vagy
dély-állapotokhoz, mig ellenben az izek, szinok és velőt s bizonyos kövér állományt láttam. Csak pár
kigyó-bűvölök. Chateaubriand egy ilyen kigyóállatok erre nöm képesek? Talán mórt a hang is hó előtt ölhették meg.
büvölési jelenetet ir le, melynél Kanadában maga
mozgás, az emberi cselekvés? Természetes, hogy
is jolen volt. „1796. jániusban átutaztuk FelsőE barlang a legnagyobbak közé tartozott az
a zene hatásánál a rythmus vagyis ütomszerüség
Kanadát néhány vad indián családdal az orzontulnyomó szeropet játszik. Sok jelenség mutat egész vidéken, s a mint értesültem, a kannibáloknak
tagok törzséből. Egy napon, mikor épen a Jenesie
arra, hogy az ütemérzékoknek némileg egész kü- mintegy főhadi szállásul szolo-ált. Egyébként 30
partján megállunk, egy csorgó-kigyó hatolt be
lön önálló sora létezik, ugy hogy egy dallam üte- év előtt a Moluta folyótól a Caledonig az egész ortanyánkba. Volt velünk egy kanadai, ki fuvolázni
meit a hangérzéktől egészen el lehet választani, szágot, továbbá a Putesana-folyamvidék egy részét
tudott. Elhatározta, hogy mulattatni fog minket
mint ogy színezett képtől a körrajzokat, azáltal, omberevők lakták, s a körültök levő törzseket rettes igénytelen fegyverével a kigyó felé előre lépott.
hogy a dallamot csak eldoboljuk, teszem fel ujjaink- gésbon tárták. Vadászcsapatokat küldtek ezek ki,
Mikor az állat észre vévé ellenét, összegomolyult,
kal, a nélkül, hogy elénekolnők, vagy valami melyek járt ösvények, körtek, legelők, itatok köfejét lenyomta, pofáit felfújta, ajkait nyaldosá s
hangszeren eljátszanék. Például az oly ismerete- zeiébon lesbe állottak s különösen nőkre és gyerborzasztóan csattogtatta mérges fogait; kettős
sebb dallamokat, melyeket valaki csak ujjaival mekekre vadásztak.
nyelvét, mely olyan volt, mint valami lobogó láng,
dobol ogy ablaktáblán, a zenoértő könnyen eltaMég ma is sok emberovő él, s ugyan a napon,
öltögetni kezdé, szemei két izzó szénhez hasonlílálhatja. Az oly mozgások is, melyeket az élottelen melyen ama barlangot meglátogattam, megismertanak s dühtől felpuffadott sima te3te szállt és
természet öntudatlan működése szül, gyakran kedtem egygyel közülök. Ez most mintegy 60
ereszkedett mint valami kovács-f'uvó; irtózatosan
idéznek elő a zenéhez hasonló benyomást. A zu- éves. Midőn még a barlangban lakott, egy izben
csörömpölő farka oly hevesen mozgott, mint valami
hatag, mely ogy szikláról omlik alá, a csermely, a három fiatal asszonyt fogott; egyet élettársul vőn,
viharkorbácsolta felhődarab. Ekkor a kanadai
mely porondos partok medrében csergodez, a hul- a két másikat pedig megfőzték. A házasság igen
elkezdett játszani fuvoláján. A kigyó meghökken
lámok, molyok sziláján csapódnak a partok szik- szerencsés volt, s a nő hamar hozzászokott az uj
s fejét vissza rántja. Csakhamar láthatóvá lett a
láihoz, látható, élő zene gyanánt hatnak lelkünkre. élotmódhoz, megmutatták a zugot is, mely e bolvarázs hatalma; szemei szelídebb kifejezést válÓrákig elüldögélünk néha egy szép, virányos dog családnak tartózkodási holyül szolgált. Ennek
tottak, farka lassabban mozgott s a csörgés mind
partu ér mellett és oly Örömest elmerengünk a egyik sarja, csinos, izmos fiu, tejet hozott nekem.
gyöngébbé vált. Eeszkető bőre ismét elkezdett
játszi hullámokon, melyek üldözik, de soha sem ! A férj neve: liantlutsent, a nőé : Matogyeni. Midőn
kéken, zölden, fehéren és aranyszinnel csillámlani
érik utól egymást. Ütomszerü mozgásuk, folydo- ' a barlangból távoztam, széttört gyermek-koponyát
s fejét gyöngén visszafordítván az állat mozdulatgálásuk és csergedezésök, mely minden egyes találtam, mely virágcsorépül szolgált valami gulanul maradt oly helyzetben, mely kényelmes figyelhullámban is folytonos változatosságot mutat, az mós, asphodolacea-növénynek.
met árult el. E pillanatban a kanadai nehány
unalom nélküli, otthonias, kényolmos nyugalomnak
lépéssel közeledett felé, mialatt fuvoláján szelid,
Néhány barátommal több kannibál-barlangot
sajátságos érzotét s egy hatalmas, de rendszerezett
egyhangu dallamát tovább fujta; a kigyó földre
s észszerűen szépen beosztott élet benyomását is meglátogattam a Caledon forrásainál; egyikfektoté fejét, keresztül tolta a füvön, s a férfi után
kelti föl kedélyünkben. Mikor a tenger sima és másik tágas, de egyik som oly nagy, mint az imént
mászott; ha ő megállott, akkor a kigyó is ugy tett,
nyugodt, egy darabig gyönyörködhetünk szinében, leirt, aThabaBosiu közelében levő. AmaCaledonha tovább ment, a kigyó is követé. Igy csalta ki
de nem nyujt oly tartós élvezetet és mulatságot, barlangokat most is lakják, de már nöm ombtrevők.
sátrunkból a veszedelmes ellent egy rakás európai
mint ha föl van háborodva. Mig ellenben kisebb Ott beszélte el nekem egy öreg vadember, hogy ő
és vadember között, kik alig hittek szemeiknek;
vízfelületeken a kisebb hullámok igen gyorsan, a régi jó időkbon mintegy 30 embert főzött meg;
egyhangulag követelték, hogy o nevezetes állatot
igon hevesen követik egymást s ennélfogva inkább s igen jogtalan s izetlen dolognak vélte , hogy az
életben hagyjuk."
emberfőzés kiment a szokásból. Ugy látszik,
nyugtalanitják, mint mulattatják lelkünket.
mintha
némely emberre nézve nagy varázs rejleRadau után
Sámi Lajos.
A gyíkok is árulnak el némi zenei érzéket;
nek akannibalismusban. Egykor szép fiatal leányt
fütytyel el lehet őket bűvölni, ugy hogy ilyenkor
raboltak el, de nem emésztették fel, mórt a vadak
könnyen megfoghatók. Lábat atya Martinique
egyike nőül vette. Rövid idő mulva eljött érte
a
szigetéu egyszer gyikvadászatra ment ki egy néPJ a e gy missionarius kiséretében s kiváltotta: a
Emberevők Basuto-országban
gerrel, ki egy hurokkal ellátott póznát vitt kezédij 6 ökörből állott. Pár hétig szüleinél időzött a
(délkeleti Afrikában.)
ben. Csakhamar megpillantottak egy gyikot, mely
kannibál-foloség, aztán megszökött s barátainál
egy faágon sütkérezett. A néger elkezdett fütyölni ,
A tudósításokat, mintha Dél - Afrikában a maradt a barlangban..."
s az állat olőnyujtotta fejét, hogy láthassa honnan j basuto-k között az emberevés még divatban volna,
jőnek a hangok. Ekkor a néger óvatosan közeledni ha nem vonta is teljesen kétségbe a világ, de leg-
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szétrombolá és csöndes magánya nyugalmát meg- ezen veszélyt még félemletesobbé. Köztudomásu
zavará.
dolog ugyani? hoí y ezen görgetegeket gyakran
© (Egy özönvizelötti remete.) Egy ausztráliai
** (Elöfizetési ár: 84,000 forint.) Az egye- a legcsekélyebb okok idézik elö, melyekhez szálap irja: Két arnnyásó Ausztráliában az ugy- sült államok egyik elsőrendü történelmi társulata mítják némelyek az emberi hangot és a csongetyük
nevezett „Barossa-Digging"-ekbon dolgozván, mi- közelebb elöfizetést nyitott ogy százkötetes törté- zengését is. Midőn a hegylakók görgetegek által
dőn magukat már valami 20 lábnyira ástak bo nelmi munkára, mely a „nagy forradalom" esemé- fenyegetett helyeken akarnak áthaladni, előbb
a föld gyomrába, egy „vén bányász"-ra buk- nyeit tárgyalja. A munka előfizetési ára 40,000 pisztolylövésekkel stb. ügyekeznek a levegőt mozkantak , mely valószinüleg évezredekkel előbb dollár.
gásba hozni s ekkép a görgetegeket előidézni. Mikerülhetett oda, mint ők. A mint egy szilárd
** (Hógb'rqetegek.) E napokban irták a lapok, dőn azonban már utra keltek, siri csend uralkodik
czémont-rétegot aláaknáztak, a közot romjai kö- hogy a Mont-Cenis-on keresztülvezető uj vasuton közöttök s öszvéreik csengetyüit is betömik. Megzül egy roppant nagy bék<i mászott elö, hol az, a hógörgetogek toljeson betomették a személyvo- lehet, hogy ez tulságos olővigyázat s a csengetyü
miként a földtani rétegek félreismerhetetlenül j natot, emberelőt azonban, szerencsére, nem veszett zengése nem képes valamely hóhalmazt mozgásba
tanusitják, emlékezetet meghaladó idők óta ült. el. Bármily kitünő és előnyös legyen is a Foll- hozni, de ki tagadhatná, hogy valamely vasuti
Az állat szilárd kőzet, ugynevezett ezément által rendszer, a hegyekon át való utazás veszélyeit vonat dübörgése s az ezáltal előidézett zengés levolt körül nővo s bizonyára nem kevésbbé bá- mégsem hárította el. A hó még mindig rettentő rázhat valamely ágra tapadó hótömeget, mely
mult el, mikor a bányászok csákánya sziklavárát veszély a vasutakra nézve s ép a vasuti vonat teszi tovább gurulva, pusztitó lavinává lehet.
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ostromolhatták az eget, s ha csak a mammuth, s raknak, s ezekre ugyan ily fatörzsekből házszerü
orrszarvu ép ily óriás koponyáit nem akarjuk elfo- alkotmányt épitenek.
gadni cmborfejekül — azon veszedelmos dilemA bejárás a partfdől egy, éjjelro valószinüleg
mába látjuk magunkat bonyolódva, hogy az ősök- felvonható, hidon át történt, mig a viz felőli olil.
nek valami monstrumoknak kellett lenni, óriás dalon fahéjból készült csónakok tartották fenn az
Kinok volna kedvo magát egy nyomom csa- test és igen kis fejjel.
átelleni czölöp-faluk lakóival a közlekedést.
vargótól származtatni le, s nem inkább tekintélyes
De kisegített o zavarból a kegyetlen tudoBent e faházakban már némi kényelem lakott;
családból, ha csak teheti? S a büszke ember, mány, mely kétségeinknek mindig kész a kegye- — a szögletben valószinüleg az elfogott s szoliditeni
szerotné-o hallani, hogy ősalakja alábbvaló volt, lemdöfést megadni.
kezdett kecsko és juh tanyázott, a bejárásnál a
mint a minő most ő maga?
Közelebbi vizsgálódás s részletesebb össze- már ekkor is hű eb őrködött, a ház körüli terraAzonban a ki ama barlangokat látta Aurigna- hasonlitgatás után mi tünt ki emez óriás csontok- szon pedig csont-kapát, egy durva hálót, kétlapos
que, Neandervölgy s Düsseldorf közelében, hol a ból? — az, hogy a Bécsben eltemetett Magog követ a buza megtörésére, nehány sárból gyúrt
késöbbi beöntvények szemfödője alatt aluszszák karcsontja, melyet a Szent-István templomban óriás edényt s talán aszalásra szánt susinkát
örök álmukat az ősvilág óriásai, a kövületihyenák, őriztek, tulajdonkép ogy mammuth első lábszára láthatnánk kiteríthetve.
a barlangi medvék, s a „hovio sapiens,'1 — a ki azon volt, s hogy ama másik óriás csigolya, melyet
E czölöp-faluk lakói tehát már a kultura
telep-helyeket látta, hol vastag cseppkő-rétegek valami régi szent maradványául tiszteltek, — egy némi fokán állottak, volt szalmáv
fedett házuk,
(stalactitek) által takarva, szétszórt kagylóhéjak, rinoczeros gerinczében volt egykoron.
kis gazdaságuk, lovuk, tehonök, d. znójuk, juhok,
kőbalták, kova-eszközök széndarabokkal vegyülve
Ezzel tehát az óriásokróli hit is véget ért, s kecskéjök; — a tóparton a hatsoros ouza kalászai
világosan mutatják, hogy itt valaha o „homo saa jolen kor egy másik kedvencz gondolata, hogy lengettek, s a kender és mák szép virágai élénkiték
piens" tartotta temetkezési ünnepélyeit, — a ki
t. i. a mai ember csak elkorcsosult törpe utóda a a láthatárt, mig bont a tűzhely felett kilyukgatott
láttá az e helyen talált embercsontokat, s a nagyon
réginek, ép oly alaptalannak bizonyult be, mint cserépedényekben a juhtej fult túróvá, s a jó házi
is állatias alaku koponyákat, annak nem lehet
annyi,más népszerü vélemény; sőt inkább az első asszony kézében a nehéz orsókő pergett.
kétsége többé az iránt, hogy a büszke faj, mely
És mindez Európában már 6 vagy 8000 évvé
emberfaj, ha nem valami satnya féreg volt is,
most magát a föld urának vallja, s a teremtés
mindenesetre testi fejlettség tekintetében is alatta ezelőtt, — oly korban, midőn még avas ismeretlen
remekének nevezi, még akkor nagyon is messze
állt a mostaninak, amint azt a még ma is élő ősfej- volt, sőt az ozt sokkal megelőzött réz és bronz
volt azon állapottól, minőben a hagyományok az
sem tette meg világhóditó utját Ázsiából nyugatra;
lettségü népfajok mutatják.
első emberpárt a teremtés kohójából kiléptetik.
De ezt bizonyitják az őslakók fennmaradt — midőn a nép, mely mostlEurópát lakja, itt még
Elmultak az idők, midőn hihettük, hogy kész készitményei is. Óriásoknak óriás eszközeiknek i szintén ismorotlen volt.
Ha ugyanis azon állat- és növényfajokat öszMinervák ugranak ki Jupiter fejebői.
kellett volna lenni; azonban az eddig talált kőAz ember csak hosszu, küzdelemteljos száz- balták, csontfegyverek stb. épen nem mutatják, szehasonlitjuk, melyek ez utolsó kőkorbeli lakóit
ezredek után jutott a fejlődés azon fokára, melyen hogy használóik valami óriás erejűek lettek volna. környezik Európának, azon moglepő eredményre
jutunk, hogy ezek közt egy sincs, moly Ázsiából
most áll; sőt hogy némely része még most sem
Azonban a fejlődés lassanként mégis haladást származott volna. Nincsenek az Ázsiából jött népejutott el odáig, hova másik része fejlődött, azt az
ket mindenütt kisérő élvozot-növények; a szőlő
Afrika s Ausztrália síkjait lakó vadfajok eléggé mutat.
Az ős műemlékek, melyek a Perigordi telep- édes fürtjeinek levét még a tólakók nem ízlelek, a
mutatják.
nél Belgiumban, Németországon, Svájczban, s több gabona tápláló kalászai még nem versenyeznek az
A legelső nyomok, melyek az embernek a már
helyen találtattak, a művészetnek már némi nyo- afrikai eredetü buzával; mig ellonben maga az
rég kihalt ős állatokkal együtt létezését bizonyitmait árulják el.
Egyptomban szontnek nevezett hatsoros buza, a
ják, azon kova-balták, kések és medvo állkapczákEz
időkben,
midőn
még
az
irámgím
Délbúzaföldeket
kisérő kék búzavirág (centauroa cyból készült durva védoszközök, melyek Amions,
Abbeville, Hoxne stb. közelében ez ősvilági állatok Európát is lakta, s midőn azon mohok, melyek anus), s több dudvák, melyek az embor gazdasági
csontjaival egy és ugyanazon eredetü földrétegek- most csak a magas északon, Norvégia bérczein növényeit kisérték, mind afrikai eredetüek. A 16
találhatók, Közép-Európa szikláin is tenyésztek, még egészen más faj, mint a mely Ázsiából később
ben találtatnak.
az embor legtöbb eszközét ép ez irámgímek szar- származott, az ökör, — melynek vére most egyedül
Ez eszközük, melyek az idomitásnak csak
vaiból készité; s mi e csont-eszközökot, kőbalta- a magyar ökör ereiben csörgedez, a juh, a kecske,
legkezdetlegesebb nyomait hordják magukon, pl.
nyeleket, stb. nevezetessé teszi reánk nézve, ki- mind az afrikai vad fajtáknak rokonai, — ugy
hogy a kovadarabok egymáshoz ütögetése által
váltképen az, hogy ezeken már ékítményeket, hogy nem marad fönn más választás, mint azon
azok egyik részén némi éles törést idéztek elő, már
rajzokat is találunk, bizonyosan azon állatok raj- szinte közvéleménybe ütköző nézetet kimondanunk,
maguk is mutatják, hogy az értelmiség mily végetzait, melyek még környezték az őslakókat, a mam- hogy a nép, mely Európát eddig lakta, korántsom
lonül alanti fokán kellett állani készítőiknek; ha
muthét, a kövületi kecske-, az ős bölény-, s a most Ázsiából, a népek állitólagos bölcsőjéből jött, hapedig azon koponyákat vizsgáljuk, melyek e korcsak északon található irámgímét.
nem Afrikából származott azon két földszoroson
ból fenmaradtak, a szemöldök-csontoknak szerföAtalában ekkor már az ombor mind több és át, mely akkor Európát Afrikával összeköté, s
lött kidudorodása, a homloknak csaknem ogyenesen
hátra lapultsága, az álkapezák nagysága s a fogak több hajlamot mutat a „szép" iránt,— átlyukgatott melynek maradványai a pyrenei félsziget a Gibralferdén előre állása még tagadhatlanabb jelei annak, fogakat, s zsinórra füzött csiga- éskorall-szemeket tárral, s Olaszország mellette Korszika és Szárdihogy itt oly emberfajjal van dolgunk, mely agy- aggattak a valószinüleg már akkor is hiu nők niával.
velő tokintetébon nem valami felettébb sokkal állt nyakuk körül.
Csak később jött tehát- Európába az a faj,
De még tovább, — az ember, mint most, már melynek hazája Ázsia volt, s mely használhatóbb
előbb a mostani legfelsőbb majmoknál.
akkor is szerette a czifra temetést. Az aurignaci, érez eszközeivel ez ős lakókat elüzte.czölöp-faluikat
Sőt még tovább.
sommcrsoti
s glamongani barlagokban ott fekszik felgyujtotta, s aztán a romokon ő épitett magának
Átaláno-san el van terjedve azon nézet, hogy
a „boldog (?) os korban" sokkal nagyobbak, erőtel- hátul a kedves halott, melléje rakva mind az, mi mást, jobbat holyettök.
Azonban mint minden hódításkor szokott törjesebbek voltak apáink, annyira, hogy a mint fel- előtte az életben becses volt, a kő-balták, kova-kések
mutatható maradványaik,csontjaik, lábszáraik, stb. s állkapcza-dorongok, — elől pedig a barlang szá- ténni, a meghóditott nem irtatott ki tökéletesen,
igazolják, ezek valóságos óriások volt;ik. Ott lát- jánál a tűzhely, széttört állat- és embercsontokkal, hanem csak szétszóratva, összeolvadt lassanként a
juk még ma is ogyik-másik templom szentélyeiben felhasogatott gyermek koponyákkal,— borzasztó hóditóval. Valószinüleg oz történt már egyszer
felakasztva, nagy gonddal őrizve ez óriás ősök maradványai a megszomorodott főlek itt tartott elöbb is Európa o részein, — mert ha az északi s
déli tájakon talált koponyákat Összehasonlítjuk,
csontjait, melyek közül egy oldalborda, egy kar- halotti torának.
Ezután következett az úgynevezett kőkor világosan látjuk belőlük, hogy ezek két egészen
csont oly hosszu és vastag, hogy nem csoda, ha a
régiek szintoly izmos fegyvereiket könnyebben utolsó korszaka, midőn némi zavarodások látszot- külön népfajhoz tartoztak, mivel mig az egyik, az
tak létre jőni Európában. Az állatok egyrésze északon lakó, gömbölydedobb koponyákkal birt,
birták forgatni, mint mi.
Azonban csodálatos! ez óriás kar- és lábszár mindinkább észak fölé vonul, az embor pedig a addig a déli tájak felé tanyázók fője aránytalanul
csontokhoz, oldalbordákhoz és gerincz-csigolvák- hegyek lábaihoz a tavak partjaira költözik lo , s hosszabb mint széles.
E népfajok keverékéből jött létre aztán azon
lioz nem találnak sehol illö nagyságu koponyákat, kezdik épitni a tó-lakásokat.
timberféjeket.
A kőbaltákkal meghogyozett karókból nagy faj, melyet a történelmi kor kezdetén még mindig
terjedelmü czölöpzetot vernek a vizok partjaira, Európa téréin küzködve találunk.
Hogyan lehet cz?
Dapsy L.
Fejetlenek csak nem voltak tán e gigások melyeken aztán mind beljebb és beljebb hatolnak
sem, kik karukat tekintve különben bizvást meg- a tó közepe felé, a czölöpzetre kereszt gerendákat
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iskolai ügyben közelebbről történt mozgalmakkal
foglalkozik. A második füzet januárban fog megjelenni. Ára 80 kr.
** (Uj röpirat.) Aigner Lajos kiadásában:
„Lehet-e reformpárt?" czimü röpirat jelent meg.
Jelszava: „A mult felett nÍHcs hatalmunk, ennek
következményei reánk nézve a fatumot képezik;
de ha helyesen használjuk föl a jelent, mienk a
jövő." Ára 40 kr.
** (Mezei József,) már sajtó alatt levő költeményeinek elöfizetési határidejét január 15-ig
meghosszabbítja, s fölkéri tisztelt gyűjtőit és előfizetőit, sziveskedjenek az iveket akkorára hozzá
beküldeni, hogy a könyvek kézhez küldését azonnal eszközölhesse.

mint a közönséges kövekből lehet épiteni házakat, melyek a mellett, hogy ép ugy éghetlenek,
mint a kő, ennél sokkal melegebbek, csinosabban
berendozhetők és olcsók,
f (Hajkereskedés.) Csongrádmegye szigorún
üldözni és 25 frttal büntetni rendelte azokat, kik
szegény nőktől hajat vásárolnak.

— (Szemere Bertalan összegyűjtött munkáiból^
megjelent a harmadik kötet, e külön czim alatt is
„Utazás keleten, a világosi napok után." A kéi
első kötetben foglalt számüzetési naplónak mélti
társa, sőt kiegészitése a nagy elméjű iró e műve
melynek vázlata, rövid S a papirra hirtelen ráveteti
jegyzetek alakjában már a napló első füzetéboi
Balesetek, elemi csapások.
föltalálható, valamint később, az idő és körül
** (Áradások.) Az árviz hazánk északkeleti
mények, melyek közt a már akkor Párisban laki
szélén
is roppant károkat okozott, s mint RemetéSzemere ez utazást kidolgozta. — Szemere az
ről
irják,
több ember-élet is esett áldozatul. Nagyirodalomban először azon fiatalkori munkája által
Bányán minden pincze tele volt vizzel, házak
tünt föl, melyet külföldi utazásáról i r t ; különösen
omlottak le, ugy hogy a kárt mintegy 60,000 frtra
értett ahoz, mint kell a tapasztalatokat bizonyos
tehetni. Felső-Bányán 50—60,000 frt kárt tett a
hangulatba olvasztani föl, s az olvasóval nemcsak
viz, a fermoi kincstári kohókban 30—40,000 forintláttatni, hanem éreztetni azt, a mit ő látott és érzett
nyit. Atalában alig kiszámítható a borzasztó kár.
Kozintézetek,
egyletek.
az idegen földön. E tulajdonsága teszi kitünően
** (Lisztfölrobbanás.)
Hétfőn reggel virraérdekessé keleti utazását is, melynek a mellett alap** (A magyar tud. akadémia) docz. 20-kán
szinezetét a bujdosó fájdalma képezi, melyet azon tartá utolsó ülését ez évben. Hunfalvy Pál foly- dóra az „Unió" pesti gőzmalomban egy ágyulötájakon jártában érez, hol minden hazája történel- tatá fölolvasását finnországi utazásáról, ismertetve véshez hasonló dörgés hallatszott. A vizsgálatok
mének dicsőség s gyászteljes korszakaira emlékez a finn atyafiak életmódját, szokásait stb. A titkár ezen esemény okául kideriték, hogy midőn az
teti. A régi nagyság romjaiban hazája új romjait egyéb közlemények mellett jelenté, hogy Murányi emlitett időben több munkás égő lámpával ment a
ezemléli, s a népben, mely közt jár, a régi ellenséget. Ignácz Temesmegye közelebb elhunyt főispánja liszt-kamarába, az ott levő lisztpor meggyűlt és
új jóbarátot. Irály tekintetében is a legjobb mű, 500 ftot hagyományozott az akadémiának. Végül fellobbant. Ez alkalommal a padlás egy része légbe
mit Szemere irt, s ezzel nem kevés van mondva pedig tudata, hogy az akadémia rendkivüli nagy röpült, s egy munkásnak arcza s kezei — noha
nem veszélyesen — megégtek.
— A jelen kötet az utazásnak csak első kötete gyülését jan. 17-én fogják megtartani.
Ára 2 frt.
** (Nemzetimuzeumunk) számára dr. Aldullah
Ili ujság?
= („Tanterv a debrezeni főiskola számára"^ bey, kivándorlóit hazánkfia és török törzskari orvos
czim alatt érdekes füzetet kaptunk Debreczenből Konstantinápolyból értékes bosporusi kövület= (A képviselőház) csütörtökön tartá az ünKözrebocsátotta a tiszántuli (h. h.) egyházkerület gyűjteményt küldött, azon igérettel, hogy nem nepek előtt utolsó ülését. Tárgya az utóbb elfogatanügyi '.ázottsága. Érdekessé teszik főleg azon sokára egy másik küldeményt is fog utnak indítani. dott törvényjavaslatok szentesitésénok kihirdetése
alapelv^,.-,, melyekből a tantorvet készitő bizottság A megőrzött hazafiui érzület e nyilvánulásaért a volt. A jövő ülés jan. 14-kén lesz.
kiindul,, melyek a füzet elején indokoltan vannak közoktatásügyi miniszter fejezte ki levélben a nem** (Egrihonvéd-ünnepély.) Egerben deczember
elősorolva. Ezek szerint az akadémiai tanárok zet köszönetét.
20-kán lelepleztetott ünnepélyesen a városházán
előadásai a tanszabadság elvéből kifolyólag valódi
** (A szinházi enquete) egyik albizottsága i befalazott honvéd-emléktábla. Az emléktábla azon
egyetemi előadások magaslatára vannak emelve, drámairodalom emelésére az irói dijak javitásá egri fiuk neveit tartalmazza arany betükkel bevésve,
mint ez Sárospatakon már egypár év óta nagy inditványozza. A következőkben állapodtak meg: kik a 48—49-ki szabadságharczban a csatatéren
sikerrel gyakoroltatik. Maga a főtartalom követ- a szinre hozandó színdarabokért elfogadási dij jár, elhulltak.
kező czikkekböl áll: Grymnasium (melyhez Í értékük szerint: három, négy vagy ötszáz forint
** (Boldogult Luzsénszky Pálról) ezeket irja
részletes tanterv s órarend is mellékelve van) A tantiéme a három elsö előadás bruttojövedelmé- a Kassán megjelenő lap: E jellemgazdag férfinak,
bölcsészeti tantárgyak ; gymnasiumi tanárok kép- nek harmadrésze, azontul 15 száztóli'; tovább ki egész lényét kizárólag a haza javának szentelte,
zése (mire eddig nálunk semmi gond sem volt for- mindon 20-dik előadásnál az elfogadási dij har izgalmas életpályája változatos képét nyujtja a
ditva); jogakadémiai tanfolyam; theologiai tar.- mada. Továbbá, mig Pesten aem lesz népszinház, fölötte elzajlot*, öröm- és bajteljos éveknek. 1848folyam; népiskolai tanitóképezde. — A kis füzet évenként 500 ft tűzendő ki, népéletből vett s bel ban, a művészeteknek s a gazdálkodásnak szentelt
megérdemli a tanügy minden barátjának figyelmét. becscsel biró színműre. — Ass operára nézvo az elvonult élet után képviselővé lett, és 1849-ben
— (A „Jogtudományi Közlöny") ötödik évi ajánlják, hogy az előadásra elfogadott eredeti open kibékítő szerepet vitt, mint kormánybiztos felső
folyamára hirdet előfizetést 1870-re. E szaklap a szerzője 600—800-1000 frtnyi elfogadási dijt Magyarországon, hol nemcsak elvtársai tisztoletét,
jövö évfolyamra bővebb tartalmat igér, ugyanis a kapjon. Különben pedig ugyanazon kedvezmé- de elvellenesoi elismerését is megnyerte. — A
jövő évfolyamban nemcsak az elméleti tudomány- nyekben részesüljön, mint az eredeti drámák szer- szerencsétlen harcz bevégeztével halálra itéltetett,
nak^ hanem a gyakorlati élet szükségeinek is kiváló zői. — Szinpadi zeneszerzők segélyezésére évenként mely itéletet 16 évi börtönre változtattak, mely nök
figyelmet szándékozik szentelni. Ez annyival szük- 500 ft adatik az igazgató rendelkezésére. — A az 1856-diki amnestia vetett véget. 1861-ben polségesebb, mert rendszeres kimeritő törvényekkel és tervezett uj dalszinház helyéül az Erzsébet-tér gármesterré, majd orsz. képviselővé választotta
megszilárdult gyakorlattal nem dicsokhetünk. A közepét jelölték ki, hol most a roskatag német Kassaváros. Ez utóbbi minőségbon vett részt 1865
„ Jogt. Közlöny", élve a m. kir. kuria részéről adott szinház áll.
után is mint az ellenzék loyalis hive az ujjáalakiengedélylyel, a jövő évben is közleni fogja a magy.
— (Jótékonyság.) A „Pesti szegény gyermek tás munkájában. Kassa város 1867-ben díszpolkir. kuriának elvi jelentőségühatározatait,éspedig
kórház-egylet" igazgató-választmánya hálás kö- gárrá választotta. Hű volt elveihez mind halálig.
oly beosztással, hogy ezek a főlaptól elválasztva,
** (A pestmegyei deákpárt) közelebbi választszönetét fejezi ki a következő becses adományokért:
évenként külön kötetet képezzenek. — Továbbá
1) A „Salgó-tarjáni köszénbánya-társulat" t. mányi gyülésén elhatározta, hogy az 1849. évi
a magyar felelős kormánynak a törvénykezésre
igazgatóságának az ajándékban nyert ötven má- isaszegi csatában elesett honvédek emlékére a
vonatkozó mindannyi szabályrendeleteit szintén
zsányi kőszénért; 2) Auspitz Róbert urnak két öl sataholy egyik kitünő pontján emlékszobrot állit.
egy külön mellékletben fogja közölni akkép, hogy
felvágott puha fáért; 3) A „Pannonia" cz. gőzma- E végre aláírásokat fognak gyűjteni.
e mellékletek is az év végén külön tárgymutatóval
** (A szent-endrei kerületből) egy küldöttség
lom t. igazgatóságának másfél mázsányi IV. sz.
eláttva, a laptól elkülönítve, boköthotők legyenok.
lisztküldeményért.— Kelt Pesten, 1869. decz. 17. kérte föl a belügyminiszter a képviselőjelöltség
E szaklap a mellett még a budapesti, nagyváradi
elfogadására. Rajner megköszönve a bizalmat, saj— Halász Dezsö, titkár.
és kassai ügy\édi-egyletek közlönye.
** (A „Pesti népkör") ünnepélyes megnyitása nálattal jelenté ki, hogy a felszólitásnak eleget nem
""(Berecz Antal,) a „Természet" szerkesztője decz. 19-én ment véghez. Jókai mint elnök tartott tehet, mert a csak most átvett belügyi tárcza halkiadta előfizetési felhívását lapjának Il-ik évi megnyitó beszédet; utána az alelnökök: Horn és mozott teendői, továbbá az előterjesztendő s várfolyamára, E lap főfeladatául tüzte ki a természet- Henszlmann szónokoltak, s az ünnepélyt lakoma vavárt törvényjavaslatok kidolgozása által ugy el
tudományok világirodalmát fokozatos fejlődésében követte.
van foglalva, miszerint jelenleg a képviselői állást
és elöhaladásában figyelemmel kisérni, s igy mintbetöltenie lohetlen volna.
Egyház és iskola.
egy közvetítőül szolgálni a tudomány mai állása
A (Vogt tanár felolvasásai) valóban érdekea
és irodalmunk közt. Uj évtől kezdve egy egész
tünemények
társadalmi életünkben. E felolvasá** (Az ungvári székesegyház) a püspök köznagy iven fog megjelenni havonként kétszer. Ára vetitése által nagyszerü ajándékban részesült; ő sok, melyekről a fővárosban is sokan jazt hitték,
egy évre 4 frt, félévre 2 frt. Az olőfizetések Be- Felsége ugyanis saját, házi pénztárából 18,000 frt hogy a magas bemeneti árak — 6 fölolvasásra
recz Antal a „Természet" szerkesztő-kiadójának értékü püspöki és kanonoki templomi díszruhákat 10 frt. egy jegy — miatt aligha lesznek valami
Pestre (kegyes-tanitórendi épület) küldendők.
kapósok, mint a tapasztalás mutatja, ellenkezőleg
adományozott.
** (Uj hirlapok.) Januárban indulnak mög
=(Felekezeti iskolák Erdélyben.)Mint nekünk épen a legnagyobb részvéttel találkoztak. NemPesteh; „Közgazdászati hetilap", kiadják Bernát irják, Erdély keloti részein, Felső-Fehér legszélső csak hogy mind végig zsufolásig telve volt a
Dezsö és Máday Izidor, ára félévre 2 frt; „Tanulók és Brassóvidék községeiben már 8 felekezetnélküli ierem, hanem a hosszu tudományos előadásokat
közlönye'', szerkeszti Dolinái Gyula egyetemi hall- iskola van elhatározva, és kettő életbe is léptetve. is nem várt feszültséggel hallgatta minditr a kögató, ára félévre 1 frt. — A humorisztikus lapok
zönség. — Különben tagadhatlan erre maca az
száma is szaporodik egygyel; megjelent a „Papaelőadó személyisége volt legnagyobb befolyással.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
gáj" előfizetési folhivága; kiadja Noséda, szerkeszti
A rajzokkal boritott terem egyik oldalán , emel„Szőke keselyű", ár a évnegyedre 1 frt 50 kr. —
•f (Várady Gábor, Jókai Mór és társai) a vényen, az előadáshoz való eszközökkeljnegrakott
Máramaros-Szigeten eg y s £ o r r e két lap készül közgazdasági miniszteriumtól engedélyt kértek
sztal megett áll, mozog, hajlong, majd kezében
megindulni, egyik „Világosság", a másik „A egy magyar hajó-épitő és hajózási társaság alaki- IOSSZU pálczával mutogat, — haragosnak látszó
lisza" czimmel; a „Máramaros" természetesen ására.
ekintetét végig hordja olykor a hallgatóságon,
tovább folytatja pályáját.
x* (Házak szalmából.) Egy angol feltaláló elhallgat egy pillanatra, egyet szippant szája szé— (Beküldetett) szerkesztőségünkhöz a „Ba- szalmaházakra vett közelebb engedélyt. A szalmát lével — s a legkomolyabb tárgynál a „geehrteate
rátfülek" czimü röpirat első füzete; a mű iránya ugyanis vizüvegoldatba mártva, a gépokkel csoma- Anwesonden" után egy éles vitz röppen el, mint
antiklerikális, s a magyar katholikus egyházi és gokba nyomva, e csomókból czoinonttel ép ugy, űéldául hogy „az indus harczosok ma is másfél láb
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chignont hordanak — csakhogy ezek 'saját hajók- decz. 12-én esti 5 órakor a város közepén három
Szombat,decz. 18.Uj betanulással elöször: „Don Sebasból", 8 aztánmegy tovább. — Mint halljuk, hazánk rabló támadta meg, s elvették óráját lánczostól. tian." Opera ő felv. Zenéjét szerz. Donizetti.
Vasárnap, dec/. 14 „Bánkbán." Eredeti szomorujátéb
több városa is meghitta a nagyhirü tanárt elő- Egy magyar főpap 12,000 francot fizet félévre egy
5 felv. Irta Kutoua József. — {Miklóssy Gyula vendég-föladásokra, de hogy most elmehet-e, még nem biztos. hat szobás szállásért bútor nélkül.
lépteül.)
** (A közelgő farsang) nyolcz hétig fog tar** (Az Orczy-kertben) 1870-ben számos czélHétfő, decz. 20. „Kedv és hivatási Eredeti vigjáték 8
tani, s a redoute termo már eddig 28 estére le van szerü ujitást fognak tenni. A kiszáradt gyümölcs- felv. Irta Szigligeti.
Kedd, decz. 21. Másodszor : ,',Don Sebastian." Opera
foglalva. Az olső redout-bál jan. 6-kán lesz; to- fákat kivágják és fiatal nemes fákat ültetnek hevábbá a rendes heti álarczos bálokon kivül (melyek lyökbe. Azután több mula-tó helyiséget épitenek. 5 felv. Zenéjét szerz. Donizetti. 1
Szerda, decz. 22. „Galilei.' Dráma 3 felv. Irta Ponegy részét a programm „álarczos légyott"-nak Hogy azonban a kert meg legyen óva a pajkosság sard; ford. Paulai.
nevezi) a következő nevezetesb tánczvigalmakat vagy roszakarat okozta károk ellen, a kert őrzésére
Csütörtök, decz. 23. ./Proubadour.'1 Opera 4 felv. Zenéjét
szerz. Verdi.
találjuk a januári sorozatban: 15-én az irói segély- Nagy-Szombatból nyolcz rokkantat hoznak le.
egylet tánczvigalma, 16-án a pesti nőügyiét bálja,
** (Lima hölgyei) a pápának egy aranyhalakSzerkesztői mondanivaló.
22-én jogászbál, 26-án, 27-én és 29-én „keleti kal teli hálót küldöttek a zsinat megnyitása alkalünnepi bálok", melyeket kiváló fénynyol szándé- mából Péterfillér gyanánt. A pápát nagyon meg— Tisztelt munkatársainknak, levelezőinknek, s
koznak rendezni az egyiptomi khedive által adot- lepte cz ajándék, mely mintegy 500,000 frankba lapunk minden barátjának, szives üdvözletünket s köszönetünket fejeztük ki a „Vasárnapi Ujság4' ez évi utolsó szátak mintájára.
került.
Reméljük, jövőre is számithatunk becses közremü** (Eljegyzések.) Hrg Windischgrátz Lajos
%* (Egy lengyel kereskedő) a. tavaszon lassan mában.
ködésökre!
eljegyzotte gr. Dessewffy Valériát, a boldogult gr. hervasztó betegség után meghalt. A véletlen ugy
— Baes-Madara*. D. A. A postai rendetlenség miatt
Dessewffy Emil akad. elnök leányát. — Kvassay hozta, hogy a budai kapitányságnak hallomására elmaradt számokat ujra megküldettük. Jövöre e bajnak
Ede o napokban oljegyzette magának Saxlehner jutott egy ottani kávéházi szolga beszéde, mely elejét veendi, vagy azt legalább enyhiteni fogja a kereskeEmma kisasszonyt, a nemzeti szinház széptehetségü szerint ama kereskedő lassan ölő méregnek lőn áldo- delmi miniszterium azon rendelete, mely a hirlapok postai
szétküldését s a reclamatiókat ujonnan szabályozza. A renfiatal énekesnőjét.
zata. A szolgát azóta fogva tartják Budán, a tar- deletet
a P. Újdonságok jövö számában egész terjedelmé** (Ki a legnagyobb háziur Pesten ?) Maga a novi hatóságot podig felszólították, hogy ásassa ben közölni fogjuk.
város, összesen 69 háza van, 5 a belvárosban, 5 a fel a holttestet.
— München. B. A. Példányokkal csak a kiadó-hivatal
lipótvárosban, 20 a torézvárosban, 17a Józsefvá»% (Csodás testi erö.) Gerdy Ferencz közlegény rendelkezik.
— Szeged. Z. Lapunk második félévi rendkivüli melrosban és 12 a ferenczvárosban.
a 7. számu gyalogezredben, ki most Dalmácziában léklete:
Suez-csatorna illlustrált ismertetése, a „P. U . "
** (A budai országos tébolydában) az a ritka a risanói kórházban fekszik, november 19-dikén 49-ik számával küldetett szét, a „Vasárn. Ujs." külön clő^
eset adta magát elő, hogy egy érsekujvári tébolyo- Kneslac mellett jobb felső-ezombjában sulyos sebet fizetői számára pedig a ,,V. U." 50-ik számával/'
dott nő egy ogészségos gyermekkel szaporította az kapott, ugy hogy nem volt képes társait követni,
— KarrzaK. Al. P. A czikket, s talán a képek közül
emberiség számát. Az újszülöttet egyelöre Buda s a felkelők kezeibe került. Ezek handzsárjaikkal is egyiket, mely a P. ünnepélyre vonatkozik, közölni fogkérjük azért az ünnepély leirását is, a beküldötthez
város vette gondjai alá.
össze-vissza vagdalták, levágták orrát, és megki- juk;
hasonló rövidséggel.
** (Az a no',) ki hétfőn „Nincs igazság!'* föl- sérték férfiatlanitását is, a minek befejezésére már
— M.-Keresztes. S. I- A késedelemért bocsánat;
kiáltással hagyta el a képviselőház karzatát, hir nein maradt elég idejök, mert egy csapat katonaság hogy szavunknak állunk, önként értetik; de egyik kép még
szerint, egy király-utczai kereskedő: G. leánya. elriasztotta őket onnan. Gerdy mint halott, mez- a metszőnél maradt volt, Nehány nap alatt mindent visszaAnyja halála óta folyvást buskomolyságban szen- telenül maradt vissza a kősivatagban. Néhány óra küldünk. ,.Ne menjen le a nap (ez év napja) a te haragodon!'" mondja az Ur.
ved, s egy izben már a Dunába is ugrott, de kisza- mulva eszméletre ébredt, meztelenül 4 fok lég— Hídvoif. A levelet örömmel vettük. Tőlünk is
mérsék
mellett
egy
félóráig
elvánszorgott
Kneslac
badították. A képviselőházi jelenet után Bécsbe
megy a küldemény, a kiadótól is a kivántak. A megrendeutazott, honnan azonban atyja rögtön haza szállitá. felé, hol egy hadcsapat reá akadt és elszállította az lések megtörténtek. Boldog uj esztendőt !
** (A Molnár György lemondása) folytán öt órányira fekvő Risanóba. Tiz sulyos, és ezík közt
megürült budai népszinházi igazgatóságra idáig 3 életveszélyes sebe van; fején négy vágás, egy
következőszinigazgatók jelentkeztek: Aradi Gerő, ezek közül másfél hüvelyk hosszu, a többi mind 5
SAKKJÁTEK.
Latabár, Hubay Gusztáv és Miklóssy Gyula. hüvelynél hosszabb. A koponyacsont három helyen
526-ik sz. f. — B a y e r s d o r f e r A.-tól
Ezek közül kettő még hasznot is igér a városnak, át van vágva, s az agyvelőhártya megsértve. Nema mi kétségkivül meglepő. Aradi Gerő évenként csak orra hiányzik a szerencsétlennek, hanem az
(Münchenben.)
2000 ftot ajánlott, Miklóssy pedig előadásonként orral együtt felső ajakát is elvágták. Azalatt, mig
Sötét.
az orvosok bekötözték és sebeit bevarrtak, a mi
10—10 forintot igér.
— (Hatvanból) irják nekünk, hogy ott mű- teljes három órát vett i^énvbe, folyton eszméletnél
kedvelői társulat alakult, mely czélu! tüzte ki volt. Összesen 40 varrást alkalmaztak testén. Az
jótékony szini előadásokat, szépirodalmi fölolva- orvosi műtét után, mely egy cseppet sem látszott
sásokat tartani. Eddig két előadás volt. A legkö- őt elsryengiteiii, jóizüen kávézott é? bort ivott. Az
zelebbinek összes bevételét a honvéd rokkantak orvosok maguk is csodáltak ez ember physikai
erejét.
menházára ajánlották föl.
** (Székes-Fehérvárott) ujból megpendítették
ft* „ (Vadaszkaland-) Egy szenvedélyes vadász
az állandó szinház építését, melyet mintegy 10 év furcsa esetet mond el a „Bihar"-ban; igaz-e,
előtt a lelkes b. Splényi Henrik inditvány ózott, nem-e: nem kutatjuk. A napokban Száldobágyon
10,000 frtot ajánlván fel e czélra. Miklóssy Gyula vadászván, a többek között egy szerfelett nagy
a jelenleg ott működő szintársulat igazgatója, három nyulat lőtt. Az elojtett vad a többi közé, az épen
előadás jövedelmét ajánlá fel a szinházi alapra.
jelen volt vadászkocsira tétetett. Történt azonban,
** (Orbán káplár) a cerkviczei hős, szabad- hojy nem sok idő mulva a kocsis a nyulak között
ságra bocsáttatván, a napokban Kaposvárra érke- turkált, mire az imént emlitett, legutóbb kocsira
zett. Az Albrecht-ezred tisztikara lakomát rende- tett nyul felugorván, a kocsis kezét ugy meghazett tiszteletére, melyben részt vett a város rapta, hogy ez hangos sikoltásba tört ki. Erre a
valamennyi osztálya. A vitéz káplár kedvtelessel nyul a kocsiról a földre vetette le magát, s mintha
puskát soha nem is látott volna, vigan f ütyörészve 15
beszélte el viselt dolgait a vad morlákok közt.
** (Szeged városának) kellő közepén egy régi neki iramodott a cserjésnek. A kocsis utána ment
,,vár" nevü katonai laktanya áll, mely már régóta volna, de — mint mondá, attól félt, hogy a fenevad
Világos.
utjában van a város rendezése és szépítésének. A — ujra megharapja.
Világos indul s az 5-dik lépésre mattot mond
város részéről már több izben lépések tétettek a
** (Névváltoztatások.) Englohner József tanár
„vár" kisajátítása iránt, s most legközelebb a m. ,,Epedi"-re, Guggenburg.jr Károly pesti lakos
kir. honvédelmi miniszterium közvetitése utján a „Bors"-ra. Böhmisch János késmárki néptanitó
Az 521-ik számu feladvány megfejtése.
a közös hadügyminiszterrel már alkudozások is „Prágai"-ra változtatta novét.
(Clerk Károlytól.)
kezdettek. Ezen alkudozások eredménye olyatén
** (A zene hatása.') Egy franczia zeneszerző
Világos.
Sötét.
ultimátum lett, moly szerint a közös hadügyminisz- uj „quadrillt" adott ki s végére ezt a megjegyzést
1. Vaő —a2
tetszés sz.
terium hajlandónak mutatkozik a várat bizonyos teszi: „Ha ez a franczia-négyes lakadalom alkal2. Va2 —a8 v. e3— e4 matt.
foltétolek mellett átadni a városnak, de e föltétek mával adatik elő: ajánlandó, hogy az utolsó rész
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
olyanok, melyeket a város ol nem fogadhat, A föl- ismétlése előtt egy rakás tányért zúzzanak a
tételek pontjaiban lovas és gyalogsági nagy lak- földre. Ez a zene hatását és a tánczkedvet nagy- — Haragúban: Gr. Festetics Benno. — Oelsén: Glesinger
Zsigm. — Miskolczon : Czenthe József. — Jdszkiséren: Gatanyák, födött és nyilt lovaglóiskoluk, raktárok, ban fokozza."
lambos István és László — Alsó-Dabasoe: Parragh Jozsef.
kocsiszínek stb. szerepelnek.
— A pexti sakk-kör
Nemzeti szinház.
** (Rómában) a zsinat megnyitása óta két
Melléklet: Klöfizetési felhívás az
főpap halt meg-. Pentini bibornok és ManaPéntek, deO2. 17. „.4 tündiv ujjak." Színmü 5 l'elv.
styrsky przemysli püspök. — Az aleppoi püspököt Irták Scribe és Legouve; ford. Feleki M.
„Estilap" 1810-diki évfolyamára.
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H E TI-NÁ

Hónapi-és
hetlnap
2Í.

27
28
29
30
31

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.

Katholikus es [)rote«tan»
naptár

Deczember

V István vért.
János evang. (J
Apró szentek
Tamás pusp.
David király
Szvlvoster pápa

t' István vé.

János evang.
Apró szent.
Jonatán
Dávid
Szylveszter
Pént.
1 Szóm. Kis Karácson Uj óv napja
Holt valtozagnt.

Görög-orosz
naptár

:

T A R T A L O M-

PT AR.
Izraeliták
naptnra

Dcczeiub. (ó) Tobcth R.

H

1

P
hossza kél nyüg.

p. ó. P- 0. P14 E 3 Thvrsus ! 22
27* 46 7 52 4 10
15 Klenther
23 Enosz
275 47 \l 52 4 l l
276 48J 7 52 4 12
16 Agseus
2-1 Efraim
17 Dániel Kuni. 25
277 50 7 52 4 13
18 Sebestven
278 51 7 52 4 14
, 2tí
279 52 • 7 52 4 14
19 Bonifácz
27 Ezekiás
20 Deeemb.1860. 28 17 Siibb 280 54 7 50 4 18
£ Utolsó negyed 27-éu 3 óra 50 perczkor reggel.
f.

hossza
t.
189
203
217
231
246
260
274

P17
28
36
57
7
42
61

0

1 d

kél

ó.
1
2
3
4
6
7

nyüg.
P* ó. P14 0 48
28 1 16
45 X 47l
oo 2 23
10 3 6
10 3 5-1
este

Falusi templom télen (képpel). -" Karácsony-éjjen. —
Petőfi-reliquiák. — Szomoru karácsony (képpel. — A pantini gyilkosság (két képpel). — Még nehány szó a nyirbátori
templomról. — A zene hatása az emberekre és az állatokra
(vége). — Emberevök B*sutoországban. — Egyveleg. —
Tárház: Vogt Károly felolvasásai az ember őstörténelméről. — Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. —
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi ujság^ — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Nyilttér. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcaa 21. sz.)

HIRDETÉSEK.
Kész férfi-ruhák

legjutányosabb áron kaphatók és
megrendelhetők

BAJUSZ JÓZSEF
férfi-szabónál,

Pesten, hatvani-uteza, a postával szemben, a barátok-épületében, a „hon706
vedhez." ( 4 - 6 )

Kriszhaber J

ügynöki irodája
Pesten, ujvilag-utcza 17-ik szám.
Kieszközli mindennemü ingatlanokra nézve
azok eladását, megvételét és kibérlését. Szerez és szolgál kölcsönnel váltók és jelzálogi
biztositás mellett. Felvállalja szerződések,
okmányok és másnemü irásbeli dolgozatok
szerkesztését; sürget meginditott ügyeket a
•bíróságoknál és politikai hatóságoknál, és
általában ajánlja magát mindenrendü ügynöki teendők kivitelére.
709 (1—3)
A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia

meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a
leggyorsabb s legsikeresb.

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat foly-

tán több ezer betegen legjobbnak

bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,

hogy a beteg hivatásában vasty életmódjában Katoltatnek, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

led. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig. délután 1—4 óráig.

S V * Dijazott levelekre azonnnl
válasKoltatik. s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.
676 (10-12)

B ő r b aj o k
valamint

titkos betegségek

és sulyos ntóbajaí ellen, sok évi tapasztalás s a világhirü Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker

biztositása mellett, rendel:

F . orvostudor stb.

Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak: Becs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin Ü. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve;
Török József gyógyszerésznél, királyutcza 7-dik szám alatt. 648 (9 —10)

Lakása Pesten.

váczi-utcza 15-ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.
tól t-ig.

Elfogad naponkint ll órá' '
674 (7—12)
Megkereshető levél által is.

1 0 0 0 frt fogadásai!

Ölcsó pipere czikkek.

1 szines perkail gallér i l kr.
S pár perkail kezelö 1 2 kr.
„ . 1 hímzett álló gallér Vi kr.
Kézelő és gallér 40 kr., 50 kr., 75 kr., 1 forintig.
Jabots és moll-csokor 40 kr., 60 kr., 1 forintig.
Stuard gallérok 60 kr., 1 ft., 1ft.50 kr.
Selyem eravattok 1 5 kr., 2 0 kr., darubia **PE
Pongyola fokötök 75 kr., l ft., 1 ft. 75 kr. és a legfinomabb
6S3
fehérneinüek minden áron.
(6—6)

TÜR8CII P. nél

Pesten, váczi-utcza, 19-dik szám alatt.

Legszebb és legérdekesebb magyar nagy naptár!
Heckenast Gusztávnál Peston jelent meg és minden könyvárusnál kapható

JÓ BARÁT

nagy képes naptár
Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, terjedelmes és pontos tiszt"
névtárral.

(!Számos képpel!)
Szerkeszti R E T H I L A J O S .
Arnnyzott borítékban esak 1 ft.

Megrendelhető a kiadónál utánvét mellett.

A „Jó Barát" naptárt illetőleg arra figyelmeztetjük a közönséget,
hogy az nem gyülevész, egyebüiinen kihánytczikkek rendetlen halmaza; hanem jól megfontolt terv szerint szerkesztett évkönyv, melybon a legkorszerűbb tárgyakról irt alapos értekezések válogatott szépirodalmi
olvasmányokkal váltakoznak. Itt csak a nagy gonddal irt „Egy év törchronometer- és mttóras Szegeden
12 éven át külföldön és a franczia Sveiez legjobb óragyáraiban az óratnlivészet minden ténetét," ,ÍPest-Buda emelkedését az utóbbi években" és a folyvást natitkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, ea Münchenben az elméleti és gyobb fontosságra jutó Keletet ismertető czikkeket omlitjük, a melyek
Kvakorliili vizsgálatot addig még senki által
bizonynyal kiilön-kiilöa is elég érdekesek volnának, teljes és méltó részvénieg nem közelitett eredménynyel letette
tet ébresztoni emez évkönyv iránt. A tiszti czimtár sokkal teljesebb az
volna: ki továbbá üzlete 2 2 évi fönállása óta annyi
előbbi évinél; pontossága iránt sem hagy fel kivánni valót.
órát, és mindezeket, ujakat ugy mint javitásokat,
saját találmán) u gépek és eszközök segélyével. 4 0
W*&~ Az essész naptár értékét számos, részben egészen u j ,
évi tapasztalás alapján, saját vezetése alatt oly jó
kép emeli.
(1-3)
állapotba helyezte, és személyesen, a zsebórákat
hogv az egész birodalomban és sok más országban senki sínes, ki miként

Branswetler János

függő vagy fekvő, egyszóval minden helyzetben és
rázkódásokban oly arányosan és pontosan szabályozva adta volna át a t. cz. közönségnek, mint azt
ő tette, és jövőben is tenni fogja. Uflf- Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és
minden javítás megrendelője 5 évi irásbeli jótállásról szoló iratot kap, használati utasitással együtt.
Heo-y a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosabbak és legjutányosabbak, az magától értetik.
lo-en gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
lektől.Talamint órásoktól, még fővárosokból is,, bizc
bizonyítványok, bizonyitékok töményegyénektől.
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Arany- és ezüst órák és lánczok a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és minden
nemben a legnagyobb és legdissesb választékban kaphatók
Frt.
\(>i urak.
Férfi órák.
10—12 Ezüít eylinder
Ezüst cyl. óra 4 rubinnal
felpattanó v. arany sz 12-13 Aranív nöi órák 4. és 8 rub.
női óra, zománez.
arany szegélylyel. felpattanó . 13—14)
detto, arany fed
cylinder óra 8 rub. . . .
15-17
detto, 20má.ncz. gyem. .
cylinder dupla tokkal . . . 15—17
női óra krist. üveggel .
. 15-17
->
kristályüveggel
detto, dupla tokkal 8 rub.
horg.-óra 15 rub. . . . . 16,18—20
detto, zománez. gyem. . .
horg.-őra dupla tokkal. . 18, 20—24
nöi horgony-óra . . . .
angol horgony-óra kristály»
»
krist. üvegg.
18, 20—24
üveggel
»
>
,
dupl. tokkal
. 22-28
ugyanazok duplatokkal .
. 22—28
detto, zonuincz. gyem. . .
tábori horgony-óra diipl.
Serkentő, órával együtt 7 ft. 8 napos 13. mely
horo-onv rem. fülnél felhúzható
. 28—36 | gyertyát is gyujt 1) ft.
krist. üvegg. . • •
• 35—401 " Ezenkivül minden egyéb kivánható óra
» dettodupla tokkal .
• 88—45{kapható, ugy
munkás-órák is.
tábori
horgony
rem.
.
n
35,40-44!
°}
Arany horgony-óra 15 rub. 45, 50, 55—601
Inga-órák legnagyobb raktára.
»
» arany fedéllel
10, l l , 12 ft.
» horgony-óra dupla tokkal . . 55—60 Mindennapi felhúzással
16, 20, 22 »
»
» arany fedéllel 65, 70, 80—100 Minden 8 napi felh. . .
30. 33, 35 »
» horgony-óra krist. üvegg. • . 42—44; Ora- és félóra-ütéssel
50, 55, 60 »
2 rem. arany
»" fedéllel
arany fedéllel .75-130
56 —75 Hónap-szabályzó
Negyed-és óra-ütéssel
28, 30, 32 »
. 100 —180! Inga-órák bepakolásaért
1 ft. 50 kr.
detto dupla tokkal
Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számu aranylánczok rövid
15—70 ftig, hosszu 35—100 ftig. fPF"" Órák, melyek nem tetszenének, "kicseréltetnek.
J ^ " Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. USF* Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

Gazdasági és kertészeti lap

1870-re.
'A„Gazdasági lapok" és „Kertészgazda" egyesült,
ára a két lapnak együtt:
Egész évre
Félévre
A „Kertészgazda" külön egész évre
(Pest, Üllői-ut köztelek.)

10 forint.
5
„
4
„
(3-4)

VETORINI-BALZSAM.

Ezen, a leghathatósb növény részeiből készitett, több orvosi kar által helyjbenhagyott'és a°magyar kormány által eladási engedélylyel ellátott szesz külsőleg
ideggyóno-eség, göres." esuz, rheuma, fejköszvény, fülzugás, fogfájás, suly, szájbeli és
éo-etés által történt sebzések, vizzel keverve mindennemü és a foghus betegségei ellen
I sikerdus hatással használtatik. Szintugy kitünö füstölő szerül is szolgál.
En-v üveg ára t ft. 50 kr. o. e. postánküldve 10 krral több.

kizár, szabad., hires ea közelterjedésben részesült

pgi

harmatié (Schönheits-JIaithau)

a bőr kiegyenlítésére, a szeplő kiirtására, a redők kiegyenlítésére s a bőrkütpgek,
a nap és szél által barnitott bőr és más az arczot, a nyakat és mellett elboritó tisztátalanság eltávolítására.
Egy üveg ára 1 ft. 50 kr. o. é. postán küldve 10 krral több.
Főrakhely Magyarországon TÜRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál Pesten,
I király-utcza 7-dik szám alatt.
095 ( 5 - 6 )

m.

721

720

Pesten, Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" szállodával szemközt ajánlják

karácsonyi és ujévi ajándékoknak

IUJIIJII

magyar királyi udvari fegyvergyárnok

P e s t e n , s z e r v i t a - t é r 4-dik s z á m a l a t t
ajánlja a leggondosabb szerkezetű s pontosan kipróbált
1 Lefaucheux-revolver, 7m/m kai. 6 lövésre kisebbszerü
1
„
9m/m ,, 6
,,
nagyobbszerü
1
,,
12m/m „ 6
„
legnagyobbak
1 Marok-revolver 6 lövésre

hölgyek részére.

12—25 forintig
16—30
,,
18—40
„
10—20
„

(Percussions-Gewehre)
8 ft., 8 ft. 50 krig ! 1 duplapuska, drótcsővel
15ft.,17 ftig | 1 duplapuska, damaszk csővel

1 egy esövü puska, vascsővel
1 duplapuska, vascsővel

22—24 ftig
30—45 „

Lefaiiihtu\-puskák, a bel- s külföld legjobb gyáraiból, személyes ellenőrködésein mellett pontosan rogulázva s kipróbálva . . 45 — 85 ftig.
Lefaucheux duplapuskák, saját gyártmány, különösen szabatos és szilárdul készitve, kiilönbfélo rendszer szerint
85—160 „
Továbbá készitok Lancaster-duplapuskákat a legujabb szerkezet szerint, Lefaucheux-, Lancaster-sfolyó-dupJapuskákat pontosan kipróbálva.
Mindennomü töltények s vadászkészülékek a legjutányosb árakon. Minden fegyverért jótállás biztosittatik, s azon esetre, ba nem
totszenének, két hét lofolyása közben kicseréltetnek.
Vidéki na«*ííremlelé*ek utánvét mellett, a leggyorsabban eszközöltetnek.
622(10-10)

Ő exczellencziája gróf Zichy Ferencz Bihar diószegi
uradalmi pinezészete ezennel tudatja a t. cz. közönséggel, miszerint l»<'8t<'». Iiáfiossy és IiObináyer uraknál (Árpád
utcza 4. HZ.) ioüjgynökse^et és bizományi raktárt állitott
fel érmelléki diószegi borainak eladására,miért is a t. cz. kö
zönség könnyüségeért a megrendeléseket oda intézteim kéri.
Bihar Diószeg, 1869. deczember l-jén.

7oi (3_3)

Pinc7iészeti igazgatóság.

SZÜRMAK J. FIAI

arany-, ezüst- és drágakő-ékszer-üzlete
Pesten, kigyó-utcza 1. sz.

Kivonat a nagy árjegyzékből. *WS
Ajándék darabokMinden darab 3 próbas aranyból.
Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj. Gyüszük
— ft. 60 krtól és félj.
Fülbevalók gömböCsemegekés. és vili. — » 60 » » »
lyűek
4 » 25
Keresztek zománFülbevalók hosszuk 6
czal nyakba . . .. — » 60
Keresztek
2 » 25
Emlék gyűrűk felCsattok
1 » 20
irással
1 » 25
Ing gombok . . . . 2 » 50
Gyermek játékok
1 » 75
Női gyürük jó kővel 2 >•• 5 0
Óralánczok . . .
2 » 50
Női pecsétnyomó
Karpereczek . . .
2 » 50
3 » 50
gyürük
Garniturok (Broche
Karika gyürük . . . 3 » —
és függő) . .
Férfi gyürük pecsét
Thea szurok .
2 » 50
njomó forma . . 5 » Czukor fogók
3 » —
Nyakkendő túk . . 5 » —
Keresztelési és bérNyaklánczok, kereszt
málási emlék kévagy metállhoz. . 6 » 50 » » »
pek
2 »50
Metáliok
6 »— » » »
Só- és borstartók
Melltűk (Broche) . 6 » — » » »
együtt
3 v 50
Garniturok (Broche
Gyermek evőeszköés függő)
15 » — » » »
zök t o k b a n . . . . 6 » — » » »
Karpereczek . . . . 18 » — » » »
Varrró eszközök
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
tokban
5 »— » » »
Óralánczok hosszuk 38 » — » » »
Poharak
6 » 60 » » »
3 (13) probáa ezüstből.
Gyertyatartók . . . 20 » — » » »
Mária képek nyakba — ft. 15 krt. és félj. Iró eszközök . . . . 15 » — » » »
Keresztek
— „ 30 » » »
Csengetyü tálczával 25 » — » » »
Mataillok felnvilós. — » 50 » » »
Czukor edények . . 8 » — » » »
9 W " Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,
6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legujahb rajzai
után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
fizettetik.
Kijavítások, czimerek, betük metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközöltetik.—Saját használatunkra vasáriunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.
Arany-ezütpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tetsző tárgyak másért becseréltetnek.
573 (6—0)

legalkalmasabb legujabb Ízlésben bőrből,branceból, galvanoplastika, nemes fákbói, elefántcsont-, teknősbéka-héj-.alabástrom-, vasöntvény- kristály-, porczellánmarvány-!a K v a g X j t é k - s egyéb anyagokból készült franczia, angol, német és belföldi diszmű-czikkek, szintugy mint számtalan gyakorlati tárgyaknak dus választékát.
Prikkeink mindegyikén a lejcolcsóbbra szabott ár szemlélhető.
.
...
,
* « 1
JtT Irásbeli me K rendelések gyorsan s a legnagyobb figyelemmel eszközöltetnek, s hogy e tekintetben minden igényeknek megfelelhessünk, a kivánt czikkre
szánasd* árnak menbatarozasát s a megbízásnak idejekorani beküldését kérják. CW M«S ne«i felelő tárgyak visszavetetnek
Kiválólag
1.80 9.—
2.50 4.- Toilette-tükrök
Viasztekercs-tartók
Kiválólag
— .30 14.- Angora lábszönyegek 4.50 6.—
Feszületek
1.80 2.50
3.50 15.- Cocos lábtörülők
12.50 80.— Kápolnácskák
Tök. iróaszt. készl.
1.80 3.50 Egycsövü fegyverek
-.40 26.- Ruha-fogasok
Szenteltviz-tartók
8.50 15.—
—.40
6.—
Irodai
tentatartók
E téren hiába kisértenénk meg
4.— 15 — Kétcsövü fegyverek
-.80 6.- Dombormű-képek
15.50 50.—
1.20 45.— Kis szobrocskák
fáradatlanul haladó ipar szeszé!- Uri tentatartók
1.80 5. — Lefaucheux-fegyverek 88.— 90.—
—.80 6.- Függő virágkosarak
»
1.50 20.— Tréfás
lye» találmányait tüzetesebben le Női
—.40 100.— Revolver-fegyverek
3.-40.- Virágcsoprok
50.—
—.60 5.— Csoportozatok
irni s a tokok között röviden a Toll-állvány»k
3.— 25.— Marok-revolverek
—.50 8.- Arany-haltartók
Bokréta-csoprok
10.50 20.—
4
.
1.25
Toll-csészék
következöket említjük meg:
—.60 80.- Látogatójegy-állványok 4.— 40.— Lefaucheux-revolverei;12.— 50.—
Virág-csoprok
^nekrénykék. üresek és berende- Pecsétlö gyertyatart. —.40 8 . —.— 18.— Egycsövü zsebpiszto4 . - 12.- Etagérek
Angol pénzszekrény
5.—
—.25
Porzó-csészék
zettek, minden gondolható kiál2.80 12 —
4.— 8.- Asztal-ékek
lyok
1.40 4.—
—.70 6.— Rajz-albumok
litás- és nagyságban 1.— 80.— Pecsétnyomók
—.— 27.— Kétcsövü zsebpisztoMeglepetési czikkek —.35 15.- Aquariumok
Levélnyomók
—.50
12.—
Ékszer-szekrénykék
3.— 15.—
8.50 18.^
^
lyok
1.20 4.- Kotta-állványok
2.70 10.—
—.25 8.— Törülköző-tartók
Illatszer
»
2.80 20.— Hamucsészék
—.40
5.Hirlap-tartók
7.50
12.—
|
s
ba-pisztolyok
9.— 14.—
Fogváló-tartók
Toll-törülők
—.60
3.—
zo
2
25
Keztyü
>•
- ~ - — Papirkések
1.— 25.—
S zoba-fegy verek
—.15 5 . - Franczia hajosztó tükrök 18.—
Varró-párnák
1-30 8.—Iróthékák
1.50 10.—
—.35 2.—
Töltő-készületek
1.15 4 . - Gyertya-ellenzők
Varró-srófok
—-60 2.50Irómappák
4.50 9.—
» himzéseknek
6.—
Töltény-táskák
1.50 40.—
Zsebbeliés asztalravaló
3.25 1 5 . 3.25 8.—
Töltény-övek
Jegyzőtáblák
--.35 6.— Gyertyát, ellenzővel
dús választékát az eddig felsorolt Vadásztáskák
illat-üvegcsék
1.— 8.—
3.— 15.—
Toll- és zsebkések
—.75 4.— Márv. diszmű-czikkek 1.50 15.—
czikkek oly nemeinek, melyek kiMunkának és piperének
—.75 5.—
—.10 1.—
Iromány-caipők
—. 4 3.—Zsebbeli fogvájók
állításukat és áraikat illetve, ezen j - * Q r tárak
szánt necessairek
1-50 25.— Iromány-horgok
2.25 6.50
—.10 1.90
korszak
számára is igen ajánlhatók. \ OM^t z a C skók
Báli bokréta-tartók
—.80 10.— Fali naptárak
—.30 2.—
Szinházi
látcsövek
—.40 15.—
8
Továbbá:
lSörét-tartók
e^t-tartók
Bonboniérek
1-40 - ~ Jegyzőkönyvek
8.— K
5 . - 8 . - közönségesek
4.— 8.- Korcsolyákat
Fa-legyezők
-80 10. Levél-mérlegek
—.50 2.30
a
iLökupacs-feltevők
—.80 6 . 5.50 12.- Iskolai tentatartók
bőrrel bevonva
Báli legyezők papírból 1.50 4.—
Levél-szekrények
3.— Q
Vadász-kürtök
—.— 3.50
Berend, tentatartók
1.50 4.— Vadász-kulacsok
10.80 35.
elefántcsontból
»
'»
szövetből 2.— 6.—Irószekrénykék
—.50 5.—
4.60 4 0 1.— 5.— Pinczetokok
Iró-thékák
»
»
selyemből 3.30 25.— Levéltartók
9.50 15.—
2.50 12.—
—.10 —.60 Berendezett vadászkosarak 25.—
Számoló táblák
Necessairek zenemüvei —.3035.—
5.— Alakos írókészletek
2.40 3.—
—.10 Vadász-székek
Eajzónok
Tű-párnáeská k
3.50 7.—
3.50
- . 2 5 5.—
.85 Patent pénztárczák
—.60
Pastellfestékek
Illatszer-pisztolyok
1.—
-,
Vadász-kések
1.—
5.—
—.60
12.5
0
g0
j
_
Keretes
»
95
#
Tollkések
Olló-lánczok
1.50
j'goj Kettős kutyavezetők
—.15 2.— Dominó-játékok
4.
§_3o Pénz-zacskók
—
.70
4.50
__'
Zsebkések
25
Olló-tokok
—.60 3.—
- *' Kutya-ostorok
—.30 8.50 Sakk-táblák
3.75 8. Levéltárczák
—.80 25.— Tolltartók
Chatelainek
—.80 2.—
Fegyverszijjak
—.10 4.
1.10 24.— Tollszekrények
Sakk-alakok
1.30
8.—
Zsebbeli
jegyzőkönyv
—.15
2.— Fegyver-táskák
Övek
4.75 8.—
Fénykép-alb.
12
képre
—.
20
4.—
1.20
Dam-táblák
-.60 1.—
Tollszelenczók
- . - 12.—
Diszes lovagló-ostorok 3.50 12.—
g
'
_
Fegyver-szekrények
—.60
4.
25
4.20
3.20
Lenge-Puff, malom
1.30
Illatszer állványok zenével 18.—
Íróeszköz-szekrény
Állatfejek s egyéb div
» 50 » —.80 18.— Tombola-játékok
1.40 9.— Rajz »
1.30
»
Keztyü-fuvótáskák
8.50 20.—
szitési czikkek a va1.20
10.—
»
hosszuk
50
»
3.80
2.30
Versenyfutó-játék
—.80
5
.
—
8.50 20.—
Rajzeszközök
Zsebbeli
»
dász-szobák részére —.90 25.—
2.20
82.—
»
»
100
»
—.75
2
.
Lotto-játókok
—.10
8.—
— .50 4.—
Festékszekrények
Csont-apróságok
Vivő-eszközök
—. •
3.—
20.—
»
y
-rét.l00
»
4
—.60 10.— Torna-golyók
—."60 12.—
Földtekék
Bronce »
—.60 4.—
4.—
6
0
.
»
»
200
»
- . 8 0 2 . - Rugany in-erősítők
—.35 4.—
Iskolatáskák
Porcellán »
4.
5.— 15.—
» kabinet-kép.
1.— 3.—
bőrből
Illatszer-szétfuvók - 8 5 . — 1.80
Disznóbőr ang. nyergek 15.— 30.—
10.50
» 1 zenedarabbal
1.85 32.—
Thea-üstök
3.—
vállba
akaszt.
—.90
2.—
Felszerelt fésulőszekr. 1.20
.,
Angol kantárok
2.65 10 —
13.50 35.—
»2
»
8.— 14.—
v v „
háton hordhat. 2.20
Kis ékszer-állványok
1.20 3.— Látógatójegy-tárcza
'-26 3.
t Z i Nyeregtartók
3.- 5.1.50 8.— Samovarok
2.— 30.— Perselyek
—
.70
2.—
Diszes keztyütágitók
—.20 —.35 Theafőzök
! Egyéb lovagló eszközök.
1.75 3.50 Fiú-vadászfegyverek
9 ' m
OQ'
18.— Pénztárcza-naptár
Pipere-asztalkák
5
4.— 3 2 . - Fa thea-tálezák
3.30 10.— Nagyitó-üvegek
- 60 6 - ' L ^ a . g 1 0 o s t o r o k
"—.55
- 6 0 16.—
-""
2. - 1 2 . - Sői utazó-öndök
Diszes pénztárczák
3.— 2 0 . - Thea-tálczák állv.
—.— 16.— Bűvészeti készletek
r'
I
Kocsizó
ostorok
2.—
Utazó-bőröndök
.
3
0
Varrótűk diszes tokban 1.
3.—
12.—
2.80
15.—
1.— 40.— Varró-srófok
Tha-szekrények
Agarászó ostorok
6.— Uri utazó-táskák
—.60 „'
Skót diszmű-czikkek
—.40 20.—
3 . - 1 2 . - Thea-kannák
2.85 7.50 Varró-párnák
»
»
Czérnabefüzőgépek
—.80 2.—Női
1.30 2.— Szivar-tárczák
40.— 6.—
18.—
7
5
.
2.50
Tojásfőzők
Cigarette-tárczák
Berend,
útitáskák
Illatszer-meglepetések —.50 12.—
Varró-szekrénykék
2.— 3.—
— .50 5.50
—.50 1.50 Kötő-kosarkák
»
utiszekrények 4.50 80.— Tojásföző fóv.-órák
Meglepő kagyló-tárgy. 1.50. 20.—
— .40 2.— Dohány-tokok
1.50
9
.
—.40
3.30
Thea-szürők
Ékszer-kosárkák
—-85 8. Uti eszköz-tekercs
Dolgozó-kosárkák
—.80 3.— Rugany dohányzacs3.25 12 — Exczellent kávégépek 3.60 9.50
Uti evőeszközök
kók
-.60 1.»
necessairek —.60 10.—
Nád kézikosárkák
—.70 3.—
—.50 4.— Non plus ultra „
4.50 15.— Gyermek-kötények
Uti tentatartók
—.15 1.10
» kötő
"
—.75 2.—
1.15 2 — Cigarette-gépek
4.80. Czukor-állványok
—.80 12.— Zenélő-szelenczék
Uti kávégépek
2.40 8.75
» dolgozó »
—.85 5.—
2.90 Keleti palaczk-pipák
4 0 . - Czukor-szelenczék
—.55 7.— Melodion sipládák
Szivar-szipkák
—.20 6.—
„
>, » állványon 15.— Uti theaszekrények
25.— Kenyérkosarak
—.25 4.50
2.75 15.—
» kosarak hímzéseknek
5. - Berendezett ételkosarak
4 darabbal
9.— Dohányzó készletek
2.60 Üvegtartók
—.45 18.—
15.— Dohányzó-szekrénykék 4.50 12.—
» fali kosarak
6.— Esernyő tokok
6
»
—.60 1.50 Eczet- és olajtartók
—.40 20.—
5
»
contrabassal 16.— Zsebbeli gyufatartók —.30 4.—
Kulcs-szekrények
4.40 20.— Szappan-szelencze
2.— Éjjeli lámpák
—
.45
- . 7 5 16.—
Haj
kenőcs
>
'
Angol-szivartárak
3.30 —.—
5.—
Zsebbeli tükrocskék —.35
1.15 3.— Kandalló-állványok
3.20 15 Szivar-szekrénykék
3.— 40.—
Gyermek-játékok
Pipere-tükrök
3.50 8.— Olaj-üvegcsék
1.30 1.70 Fütőkészletek
1.20 8.50
Szivar-állványok
1.50 30.—
Fiókos tükrök
1.30 8.— Reggeli czipök
dús
változatosságban,
minden
körü
Szivar-serlegek
•—. 5 12.—
5.20 15.—
-.80 o
Kandalló-keretek
Horgoló készletek
1.20 3.— Angol plaidszijjak
gyermekek,
és
a
megnöttebb
ifjuGépmüves szivartartók 7.50 22.—
2.20 15.—
—.50 K
Fakosarak
Kulcs-horgok
—.35 2.— Kulacs-üveg
ság számára, áraikat illetőleg igen
1.20 45
- 3 0 1.80 Kőszén-, coaks kosarak 1.80 6.— olcsóktól kezdve a legfinomabba- Dohány-köblök
Kézitáskák. minden nagyságúak Uti ivópoharak
3 . - 8.—
3.—
Dohány-szekrények
1.85
1.50
Ang.
rugany-szivacs
Fúvók
—.75
dús választékban
1.80 20. kig nevezetesen:
—.— 13.50
Dohányvágó gépek
1.40 4.70 Vajtányérok
dörzsölő-kefék
1.20 7.—
Övtáskák
3.75 10.—
— .50 6.—
5
.
Dohány-szelenczék
Gyermek-csörgők.
1.— 10.— Sajt-tányérok
3.—
Franczia haj kenőcsök —.50 2.50Kártya-tokok
—.20 8.—
q
Hamu-csészék
Bohóczok.
5.50 15.— Asztali kendő-karika —.40
Ang. s frez. illaiszer
—.40 4.—Kártya-szekrények
—.25 15.—
Asztali gyufatartók
1.35 12.— Fogvájó tartók
—.30 2.— Chinelverök.
» » » viaszkenöcs—.50 1.50 Játékbárcza »
3.60 15.—
Pipa-állványok
Rugany-alakok.
Kártyaprések
1.50
12.—
Angol
üvegnemüek
—.30
15.—
és számtalan, a kényelem czikkei15.— 90.—
Likőr szekrények
Ostorok.
Tartli
deszkácskák
—.75
Li
kör-állványok
1.50
20.—
nél már megemlített tárgyak.
—.15 9.—
Burnót-szelenczék
Fin. játszó-kártya
— .40 —.70 Vizkészületek
7.50 15.— Trombiták és jelsípok.
—.30 8.50
Levél-tárczák
Kocsizó
tárgyak.
Játszó-bárcza száza
1.50 3 — Poharas üvegek
1.20 5.—
5.— 12.—
Iromány-tárczák
Whist-markok
—.45 1.50 Tojás-készületek
7.— 10.— Csecsemő babák.
2.50 1 4 . Bankjegy-tárczák
a legválogatottabb ízlésben, aczél- Játékbárcza-táblák
—.30 —.80 Esernyő-állványok
3.60 12.— Babák elalvó szemekkel.
3.75 1 6 . Váltó-tárczák
borostyánko-, alumínium-, leknó's- Gyufatartók
—.20 6.— Asztali csengők
—.25 10.— Bábu-testek.
12.— 24.—
Részvény-tárczák
békahéj-, elefántcsont-, carniol-,
felakaszthat. —.25 8.—
»
» nyomó kész. 2.— 13.50 Öltözött bábuk.
1.90 5.—
Angol zsebkések
ónix-, hegyi kristály, gyöngyház-, Látogatójegy-tálak
3.— 30.— Sodaviz-készitó gépek l l . — 16.— Konyha-edények.
2.20 8.—
Szerszám-késeeskék
Thea- és kávékészletek.
hyalith-, kőszén-, caoutchouc-, doub>,
kosarak 1.50 12.— Dió-törők
- . 7 0 2.—
Csizma-lehuzók
—.— 2.60
le d'orból stb. készülve.
3.— 40.— Lábtisztitó-kefék
n
állvány
—.— 6.— Bábu-butorok.
Felköltők órával
6.50 12.—
Takarék-tűzhelyek.
1.- 5 . »
tokok
Ékszer-készletek, összhangzó izAng. zsebbeli lámpák —.90 5.—
Konyhák.
1.50 16.—
lésü melltüt és fülfüggőt tar- Éjjeli mécsek
Angol esernyők
8.— 12.—
Kardok, pisztolyok.
1.50 6.—
talmazók
..— 25 —
„ theaforralóval
Vasuti takarók
—.— 15.—
6. - 25.- Fegyverek, ágyuk.
- . 6 0 12.— Virág-asztalok
Melltük
—.10 12.— fatartók
Vasuti ágyak
—.— 7.—
4.— 10.- Szerszám-ládák.
—.20 8.—
Fülfüggók
felakasztható—.30 8.— Papirkosarak
Hévmérök
—.60 12.—
Női asztalkák
1 2 . - 30.- Párisi dudák.
—.20 7.— Ora-szekrénykék
Karpereczek
2.40
Légmérók
6.50 10.—
9.— 26.- Fröbel foglalkodtató játékai.
—.70 8.50 Üresszekrények
Nyakékek
1.— 7 5 . - Dolgozó-kosar. állv.
Sétabotok tőrrel
2.25 12.—
A
100.— 300.- Kubus-játékok.
Nyaklánczok
Berendezett »
6.— 15 — Iróasztalkák
Bot-állványok
3.80 12.—
Keresztecskék
1.80 8.- Játékok dobozokban.
4.— 12.— Madár-kalitkák
-.'25 2 . - Olvasó-támaszok
3.50 16.—
»
» állv.
9.— 16.- Veloczipédek önjáró müvel s szám- Távcsövek
Schawltüző túk
2.50 8.—
- . 5 0 5.— Kézi gyertyatartók
—.55 1.60
talan más ezen szakmában vágó Zsebbeli életmentők
8.40 120.párja 2.50 15.— Ágas gyertyatartók
Hajboglárok
- . 1 5 6.-- Asztali
—.70 3.50
tárgyak,
melyek
közül
mint
egész
Aranytekeresek
Függő
szoba-lámpák
9.50
36.5.50
70.—
Konty-fésük
—.20
—.35 5.—
társaságokat
igen
mulattató
látIngujj-gombok
Bronce
csillárok
26.—
120.2.20
10.—
Hévmérök
Kézelő-gombok
.25
tani készületeket: a inaiticus Ingelö-gombok
3 . - 8.—.5 2 — Fali állványok
—.15 1.50 Fénykép-keretek
Cheinisette-gombok
lámpásokat chromatroppal. i Gomb-készletek
uomD-KeszieteK
5.— 90.1.60 12.— Szobrok
—.60 6.—
»
állványokon
Medaillonok
és a visitkártya képeketéletnagy-1 Óra-függelékek
9.— 18.—.25
16
Utánz.
márv.
oszlop.
—.30
Asztali
csengetyük
1.50
Joujouk
ságban falravető büvkamrát, Óralánczok
—.— 40.„
nyomó készül. 2 . - 10.— Jardiniérek
Viaszgyöngyök, a valóemiitjük meg
! Cravons mechaniques
1.40
6
.
Kályha-ellenzők
15.—
36.— . — 12.— Szobafút, mécsek
diakhoz hasonlók

KANTA JÓZSEF

Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,
ajánlja ujonnan berendezett

nő! divat- és vászonáruk kereskedését,
Különösen a vábzouámkra hivom fel a hölgy-világ

figyelmét;

mert azok gazdag változatosságban és oly kitünő valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehotő legjutányosabban szabott árakon szolgálhatok.
606 (8—8)

Aigner Lajos paedagogiai kiadványai.
(Pesten, váczi-utcza 18. Nemzeti szálloda.)

TANODÁI SZERVEZÉS.

Az 1865/8. törvények 38. ezikkelyének foganatosítása
Jrta RILL JÓZSEF.

és alkalmazása.

Diszes kiállításban. Ára füzve 60 kr.
Azon fogadtatás, melyben a fennebbi mű a napi- és szakirodalomban részesült,
legjobb bizonyság arra nézve, hogy e müvecske korszerű és hézagot pótló. A felekezetes
uralomvágynak szintugy, mint az állami mindenhatóságnak szószólói e müben letett alapelvekkel egyet nem értenek; tehát a szerzö által ajánlott tanügyi szervezés mindenesetre
figyelmet érdemel, midőn szerzö tanügyi, mint felekezeti szempontból a felekezeti iskola
ellen nyilatkozik, mondhatni, hogy concret példány, a vingai tanodában szemléltetve, feladatának megfelelt. Különösen iskolafelügyelők, iskolai tanácsok és iskolai székeknek
ajánlható e mü.

MAGYAROK TÖRTÉNETE

rövid földrajzi vázlattal. Népiskolai használatra.
Irta FÜHRER IGNÁCZ, minta-fötanitó.
Harmadik átdolgozott és bővített kiadás. — Ára keményen fűzve 24 kr.
A „Néptanitók Lapja," „Ungarischer Schulbote," „Népnevelők Lapja" s több más
szaklapban ezen múvecske a legmelegebben ajánltatott népiskolák számára, a tanulók
kezébe. Rövidebb, olcsóbb és jobb „Magyarok Története" jelenleg nem léteid népiskolai
oktatásra. Ennek köszönhető, hogy alig félév alatt harmadik kiadást ért. Már most it
számos tanodában hatználtatik tankönyvül.
709 (1)

Magyarország, Rrdély, Horvát-Tótország cs a katonai őrvidék
Egy nagy lap. Minden megye más-más színezetben. — Ára 30 kr.
Most, midőn a népiskolákban a törvény értelmében külön hazai földrajz is tanítandó ; valóságos szükséget pótol Magyarország fennebbi térképe, mely minden megyét
külön szinesen tüntet fel, a magyar vasuti hálózatot tartalmazza s minden folyót és nagyobb várost kimutat. — Igen kivánatos, hogy a hazai népiskolák minden tanulója birtokában legyen e térképnek, mely a hazai e nemü dolgozatokat illetőleg párját ritkítja.

A kényelem czikkei.

m

urak részére.

Leánykák, fiúk, gyermekek részére,

Muláttató társas-

Háztartási czikkek.

Ékszerek.

Lak-diszitések.

m

723
722

il!

A valódiság
|
biztositása >
váczi-utcza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett.

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készleiek

A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat után.
Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket Centiméterrel mérve vagy egy jól álló derekat, a ruhaalj elóhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel együtt beküldeni.
1 moll öltözék, kész derékkel, övvel és alsó szoknyával együtt, 30, 36, 45. 50,
60 forint és feljebb.
1 tárlatán öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 36, 40.
50 forint és feljebb.
1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, 50. 60. 70 ft. és feljebb.
1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli túliból, myrtussal diszitve,
70, 80, 90. 100 forint és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve 100.120,15<! forint és feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8 forint; hímzett 4.75, 6—20 ftig.
Az emlitett szöveteken kivül más szövetekből is készittetnek rnkák.
Riagy választék mindenféle crinolinokból, különösen estélyi öltözetekhez
ajánlomn az uszályos crinolint, darabja 7, 8, 12 forint.
634 (6—6)
Legujabb fehér lóször alsó szoknyák 4. 5, 6. 8. 1< l-> forint.

Biztos és gyors

a patkányok és egereknek,

egy cs. kir. kizárólagos szabadalm. patkány- e'_- ecjér-irtószerrel |
gyertya-alakban.

Egy riarah ára 50 kr. o. éri.

Valódilag kapható P e s t e n : TÜRÖK JÓZSEF gyógy.-zfrész urnál, király-j
657 (7 — 9)
utcza 7. sz. Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaibar..

Ölcsó!

Uj!
Csinos!

Dr.
szines szoknyák.

raktárából.

Kész öltözékek és menyasszonyi ruhák.

i

mellett.

váczi-utcza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett

Karácsonyi s ujévi
ajándékokhoz
legalkalmasabb következő czikkek
dús választékát
ajánlja az ujonnyitott diszmükereskedés

..a takarékpénztár'-hoz,
egyetem-utcza 2. sz., a pesti takarékpénztár uj épületében.

Változatos
Nói dolgozó-necessairek 60, 70. 80 kr.. 1 — 6 ftig.
Berendezett illatszer-szekrénykék Só, 50,80kr.,S.50-ig.
gyermekMeglepetési illatszer-apróságok 20. 30, 50 kr., 1 ftig.
Diszes kézi. kötő és dolgozó-kosarak 15, 20, 30, 50 kr..
2 ft. 50 krig.
"
;
dus választéka
Diszes bor kézitáskák, minden nagyságnak es árnak.
Bronz és fa-varróparnak 35, 65, 70 kr.. 1.—, 1.40, 4 ftig. 10 krtól kezdve finoBáli bokreta-tartok 1.—. 1.20, 1 50, 2.50 krig.
mabbakig.
Báli legyezők 70. 1.20, 2—6 ftig.
Gyermek-csörgők.
Legujabb fa-legyezök 25, 30, 40, 60, 80 k r , 1—8 ftig. Bohóczok.
Uj nö'i ékszer-keszletek 50, 60, 75, 80 kr., 1—5 ftig.
Chinellverők.
v v uii-Iltiik 10, 15, 20, 30 kr.. 5 ftig.
Rugany-alakok.
» » karpereczek 20, 25, 30, 35, 40 kr.. 2.50 krig.
Állatok kerekeken.
» » medaillonok 35, 40. 60, 70 kr., 2 ftig.
i Visító állatok.
Szekrénykék üresekés berendezettek 1.20, 1.60,2—8ftig. .Ostorok.
Kisebb-nagyobb bronzé diszinütarsyak 40, 50, 60 kr., Trombiták és jelsípok.
i Kocsizó-tárgyak.
1 — 6 ftig.
Porczellán és »iderolyth apróságok 10, 20,30 kr., 1 ftig. Csecsemő-babák.
Babák elalvó szemekkel,
Fénykep-alhumok 30, 60. 80, 90 kr., 1 — 12 ftig.
' Babák, papát és mamát
Diszes tentatartók 50, UO, 70, 80 kr.. 5 ftig.
I hivők.
Levelnyomok és levélcsipők 50, 60. 70 kr., 2 ftig.
i Bábu-testek.
Iromappák 9i> kr , 1. — , 1.20, 1.50. 7 ftig.
! Öltözött bábuk.
Toll- és zsebkések 15. 20. 25, 80, 50. 80 kr., 3.50 krig.
Konyha-edények.
Asztali csengők 20, 25, 40. 60, 80 kr., 3 ftig.
Thea- és kávé-készletek.
Óratartók bronzból és fából 50, 60. 80 kr., 2.50 krig.
Zsebbeli jegyzökönyvecskek 10.15, 20, 30 kr., 1.60krig. Bábu-butorok.
i Takarék-tűzhelyek.
Patent-penztarezák 20. 45, 55, 70 kr.. 1—3 ftig.
Keretes pézntarczak és zacskók 30. 40. 50.70 kr.,5 ftig. ; Konyhák. Kocsik.
i Kardok. Pisztolyok.
Levél-tárczak 30, 4U, 50, 60, 70 kr., 5 ftig.
i Fegyverek. Ágyuk.
Szivar-larciak 40, 55. 65, 75 kr., 1 — 5 ftig.
Dohán) -szelenczek és tokok50,60, 70 kr., 1.—,2.50krig. i Szerszám-ládák.
Párisi dudák.
l'igarcílkeszlto-gépek 15, 20, 30 kr., 1 ftig.
j Gyermek-órák.
Tajték szivar szipkák 45, 60, 75 kr., 5 ftig.
I Állatseregletek.
l'stbukok és csibuk-szarak.
Fröbel foglalkodtató-jáPipa-allványok 3.60. 4.20, 4.75, 9 ftig.
tekai.
Dohnny köblök 1.—, 1.15, 1.40. 2.50, 3.30 krig.
Mulattató társasjátékok.
Szivar-allvanyok 1.20, 1.50, 2 - 6 ftig.
Számoló-játékok.
Hamu-csészék 20, 30, 40, 2.50 krig.
Felállító játékok.
Dohunyzó-készletek tokokban 2.75, 4.80, 8.75 krig.
| Kubus-játékok.
Zsebbeli gyufa-tartók 8. 10, 15, 20, 50 kr., 1.50 krig.
' Épitő-l'ádácskák.
Ingeié- és uj j-gonibké»zletek 30, 40, 50 kr., 4 ftig.
Legujabb nyakravalók és shawlok 30,35, 40,1.60 krig. Türelem-játékok.
Laterna magikák.
Sh«wl-lük 30, 40. 60 kr.. 1.50 krig.
Vasutak.
Óra-lanczok 10. 20, 30, 50, 80 kr., 1—4 ftig.
Játékok dobozokban.
Aczél dio-török 60, 80 kr., 1.20 krig.
Betü-játékok.
Dominó-játékok 20, 50, 7o kr., 1.15, 2.50 krig.
Himzö-iskolák.
Sakktáblák és szekrények 40, 90 kr., 1.10, 2.50 krig.
Vár-játékok.
Loüeria-jatékofc 40, 75 kr., 1.20 krig.
, Zenélö-szelenczék.
Korc»olyak 1.60-tól 3.50 krig.
Velocipédek öniárd müFestek-szekrenykék 3, 4, 6, 20 kr., 3 ftig.
vel,
Perselyek vasból, bronzból és fából 40,45,80 kr , 3.60-ig
| s számtalan más, ezen
Földtekék 60 kr., 1.20, 2 — 6 ftig.
szakmába esö tárgyak.
Iskolatáskák 8o kr., 1.20. 2 ftig.
703 (3—3)

játékszerek

Gy érmek- vászonnemüek:

1. — füzö derekak.

Nyitott gyermek-ingek 90 kr., 1, 1.20, 1.75, 2 forint és fölebb.
Hosszu vánkosok vászon- vagy perkálból, 3.75, 4.50, 6, 8—12 ftig.
Piquét-takarók 1.50, 2, 3, 4, 5 forint.
Vászon-fókötöcskék 42, 65, 80 kr.
Háromszegletes kendöcskék 40, 50, 60, 80 kr.
Szorítok, szélesség és hosszúság szerint, 25, 35, 50 kr.
Szakálkák, piquét-böl vagy viaszos tafotából, 32, 45, 60 kr.
Pólyaszalag, fehér vagy szines, 70, 80, 90 kr.
Hosszu vánkosba való levarrt betét-paplan 2 forint 10 kr.
Pellenkák vászonból 65, 75, 80 kr.; viaszos tafotából 65, 70 kr.;flanellbólkivarrva, 1. 1 forint 20 kr.
Szőtt zubonykák 50, 60, 70, 80 kr.; kötöttek 90 kr., 1.20, 1.50, 1 ft. 75 kr.
Zubonykák és fökötőcskék együtt; kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2, 2.75,
3 forint 50 krig; szalaggal diszitve 2. 2.50, 3, 4 forint.
632 (6—6)

Gazdászati Közlöny
(1810)

második évi folyamára.
Heckenast Gusztáv.

nyilt ingek.

1.50

gatyák.

TAKATSI L
| kishid-uteza a vastuskóhoz czimzett
házban.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

Felelős szerkesztő:

Wágner László,

ffF* A „Gazdászati Közlöny" megjelenik negyedrétü 5 ívnyi havi
füzetekben, számos képpel, minden hó 15-én.
UF" A gazdaközönséget érdeklő hirdetéseknek lapunkban külön rovatot nyitottunk.

E l ö f i z e t é s i ár:

6 ft. — kr.
Egész évre
Félévre
Negyedévre
1 » 54) „
Az előfizetési pénzeket a „Gazdászati Közlöny" kiadó-hivatalának
(Pesten, egyotem-uteza 4-ik szám alatt), a lap szellemi részét érdeklő közlemények és levelezéseket pedig a „Gazdászati Közlöny" szerkesztőségéhez
(Budán, Széchenyi-utcza 621 2sz.a.Klusemann-féle házba) kérjük beküldeni.

A „Gazdászati Közlöny" kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

LIEBIG-féle HŰSHVOHAT
FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika)
LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.
Suny megtakarítás a háztartásra nézve.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely '4 részszel olcsóbba kerül mint t
fris marhahúsból készitett. — Készitése s megjavítása mindennemü levesek, mártalék s
főzelékeknek stb.
Erösítö szer gyengék s betegek számára.

Aranyérem. Páris 1867. — Aranyérem, Hávre 1868.
Csalódások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. cz. fogyasztó közönséget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, báró LIEBIG J. tanár 8 dr.
PETTEXKOFER M. aláirásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

FOG-PA8TAJA

I

I

növényi bajfestöszere
RUD-HAJKENO
Dr. BKR Ní.l IEK L.
illat os-gyógy
ára darabonkint
fiOk". o

I

K O R O N A S Z E S Z E
(a kölni x
viz. quíntessentiája.)
ífcuvii
Eredeti Üvegekben 1 ft. 25 kr. és a 75 kr. oszt, kr

A nemi élet

titkai s veszélyei

I a férfi és nói ivarszerek boncztani ábráival. I
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P .

5 frt. 80 kr., '

3 frt.,

% angol font

1 frt. 10 kr.,

l

/g angol f°

E e r téí?eiy ára 85 kr. o. é.

92 kr-

PILULES DE HAUT.
Ezen növényi hashajtó szer

az, mely Francziaországban legáltalánosabban használtatik. Ellentétben más hashajtószerekkel, ez csak akkor működik jól, ha igen jó tápláló étkekkel és erösítö
italokkal, u. m. bor, kávé. thea, jó húslevessel stb. vétetik be és emésztetik meg.
Hogy az embernek ezen pilulák által hastisztulása legyen, választhatja azon órát |és evési
időt. mely étvágya vagy foglalkozásával leginkább megegyez. (Lásd a kézikönyv utasítását.)

Egy doboz ára 1 ft. 50 kr.

Főraktár Magyarországra nézve: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál Pesten.
király-utcza 7. szám.'
693 (3—6)
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Dr. Borehardt tudományos alapok után pontosan kiszámitott és általában szerenesésen összeállitott illatos-gyógy növény-szappana, jellemző = eddig elérhetlen =
előnye által, minden eddig létezö hasonló pipereczikkek közt elvítathatlanul az első he-

bepecsételt csomagban 42 kr. o. é.

ly«t foglalja el és egyszersmind nagy dicsérettel használtatik mindenféle fürdőkhöz.

«jdona»gaik iniatt Jelesnek bizonyán CIIKKCIL m. ci^«.«-..
! A fentebbi össze* jeles tulajdonijaik miatt jelesnek bizonyait czikkek az eredeti arakon mindig készletben van.

Különös figyelmeztetés

Török József

& Alii A U H

|a siülék

Gvakran felmerült eseteknél alkalmam levén sajnosan tapasztalni, miszerint Giliszta csokoládé" nev alatt
ismert kitünő hatásu szeleteim üzérkedő csalók által utánoztatnak az alszer
sajátomról vett minta szerint! utasitás
mellett terjesztetik; van szerencsém a
tisztelt közönséget ezennel figyelmeztetni hogy valódi általam készitett „Uiliszt'a-cfokoládénak-'csak azt ismerje
el melynél a mellékelt utasításon nevem
nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg alá-1
irva van, mint itt alább látható. Egyéb-1
iránt legczélszerübb a megrendeléseket
közvetlenül nálam, vagy a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál

^KS^óPesten^örökjLefés
Thallmayer és társ uraknál.

Érdekelt bizonyitvány ,,Giliszta-csok«
{adé»n«' tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. tekintetes érdemes ur! Uraságodnai
bizonyosan j 0 ) fOg e s n ; a tudósitás, hogy
.,Gilisz.t«-cM>koladéjának" hatása csodálatos nagyszerü v o j | ( és csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetig u r n a k titka idöjártával
nem kerülne nyilvánoss£gra, mert daczára a
vegyészet nagybani elhaladásának, az utánzott „Giliszta-csokoládé" az önéhez képest
semmi! Most tehát ismét felkérem Önt, ezen
ide mellékelt pénzért szám omra „Csokoládét" küldeni sziveskedjék. ]yteiy kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

Nagy Mihály, e . k.
Kapható Pesten: Törők József ésThall
mayer és társ uraknál.
698 (3—12)

kimli
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BUBÁN: Udvari gyógy- Ráth P.
mm

nt

Kapható: a legtöbb kereskedések s gyógyszertárakban.
Nagybani r a k t á r : ismétieladók számára a mennyiséghez képest rabattal a társuló:;
levelezötagjainál:
THALLMAYER A. és társ. Pesten.
556(12-16)
VO1GT JÓZSEF és társ., s KLOGER és fiánál Bécsben.

A porosz kir. kerületi orvos Dr. Koch nővényezakorkai, tekintve a kitünőbb füvek

" U U U U I I I Í I M A X k ö h ö g é s , r e k e d t ség, t o r o k sz ár adás, n y á l k á s o d á s stb. ellen, a mennyiben
i • . !/ , , , , _. , , , ,
mindezen esetekben e n y h i t ö l e g , i n g er esi l l a p i t ó lag és különösen j ó t é k o ,t ét'.-, dobo.OKban 70 és 35 kr. o. ért. n y & n h a t n a k ,
Egy előrehaladott, gondos, tudományos elismerés szerencsés eredményének a Dr. HarDr. Hartung
tnng-féle szab. hajnövesztő szerek vannak rendelve magukat hatásukban kölcsönökiegészíteni: a mint a chinahéj-olaj a h a j f e n t a r t á s á r a szolgál, ugy a
C Hl NA-H ÉJ-OLAJA sen
növényi-kenőcs a l i a j n ö v é s é n e k f e l e l e v e n í t é s é r e és e l ő m o z d í t á s á r a van
bepecsételt és az üvegbe nyomott bélyeggel.
rendelve ; az elsö a haj ruganyosságát és szinét emeli, ugy az utóbbi megóvja a haj
Egy üveg ára 85 kr. o. é.
idö előtti szürkiilését és kihullását, a mennyiben a fejbőrnek egy uj, jótevő anyagot
NÖVÉNYkölcsönöz és a hajhagymát a legerőteljesebben táplálja.
bepecsételt és a tégelybe nyomott bélyeggel.

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,

Pesten, József-utcza 66-ik számu
saját házában.

Dr. Bering nier L. cs kir. szab. korona-szesze a legfinomabb illó égényszesz a jó
ülatu, éltető és erösítö, a növényvilág ksfejtetlen és legbecsesb alkatrészeivel olymódon
van összekötve, hogy nemcsak i l l a t o s és m o s d ó v i z , hanem mint kitünö segédszer az é l t e t ő n ó fel v i d i t á s á r a és az i d e g e k e r ő s í t é s é r e szolgál.

Dr. PKoch
7 T t l T f l l l 7 Á f ^ s n ö v ® n y e k nedveinek dustartalmu alkatrészeit szakadatlanul jónak bizonyult be a

Részletes árak az egész Osztrak-magyar birodalom számára.
'/» angol font

Dr. Béringuier cs. kir. stáb. növenygyökolaja menten minden ártalmas keveréktő!, a legalkalmatosabb növény-alkatrészekből és olajos anyagokból összeállitva,
széntartalommal gazdagé" ellátva, melynek rendkivüli hatását as ujabbi kísérletek oly
tagadhatlanul bebizonyítják, a hasonló készítmények l e g j o b b j a i közé sorozható, és
bizonyára minden előkellő piperének különös díszére fog válni.

A balzamos olajbogyó-szappan nem csupán tisztító, hanem p u h í t ó és ü d í t ő
tulajdonságánál fogva is minden a t e l j e s e n jó pipere- és egészségi szappantól
megkívántaié követeléseknek megfelel, és ezért mitst e n y h e és egyszersmind h a t á sos n a p i m o s d ó s z e r még a leggyengédebb és legérzékenyebb bórü nők- és gyerm e k e k n e k alkalmilag ajánlható.
eredeti csomagokban 35 kr. o. ért.
Dr. Snln i l l a t o s fofcpastaja vagy f o g s z a p p a n a különösen kedvelt és legáltalánosabb és legbiztosabbnak elismert sier a fogak és foghus épentartása és szépítésére,
Dr. Suin de Boutetnard
sokkal k e l l e m e s e b b e n és g y o r s a b b a n tisztítja, mint a különféle f o g p o r o k ,
egyszersmind az egész szájüregnek igen jótékony és kedves üdeséget ad.
Dr. Beringuier hajt'egtóBzere minden szakértő és az összes fogyasztók által mint
'/« és ',2 csomagokban 70 és 35 kr. o.é. t ö k é l e t e s e n a c z é l n a k m e g f e l e l ő és egyátalában á r t a l m a t l a n szernek
ismertetett el a haj és szakái, szintugy a szemöldök tetszésszerinti szinü festésére, a
Dr. Béringuier
nélkül hogy a bőrt beszenyezné vagy szagot hagyna hátra; használata igen könnyü,
és ai ezen festék által helyre hozott hajszín i g e n
teljesen tóiban kelével és csészével 5 ft. Ezen Dr. Lindes kir. vegyészeti tanár hitelessége alatt Berlinben, tisztán növényi
alkatrészekből összeállitott rud-hajkenocs a haj növésére jó t é k ony an hat, és
Növényi
azt p u h á n tartja és a kiszáradástól megóvja; e mellett a hajnak s z é p fényt és rug a n y o s s á g o t kölcsönöz, és egyuttal különösen igen a'kalmas a haj összetartására.

gyógyszerész.
1 angol font tart. tégely

mellett.

Olajbogyó-szappan

£ 0 , 2 5 zsebbel, szines széli.
Ti 5 kr. selyem zsebbeliek. 1

cs. kir. szab.

|

Balzamos

férfi chiífon ingek. \
vászon férfi ingek. |

Béringuier

I
A valódiság
j biztositása

eredeti üvegcsékben 1 frt, o. ért.

|

'Z,

emlékeztetés!

Növénygyök-olaja

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
616 (2-12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

a m. k. Józsefmüegyetemen a gazdászattan r. ny. tanára, stb

(1 — 3)

1.75

>'

a vőlegényhez,

Elöfizetési felhívás

Kiadó-tulajdonos:

.60

^

f

Ajánlandó

Í

SZertan

M.

Scholz J.

- »*•„„,,„,. városi győgysztár;

Siss K.

Sztupa 6.

gyógyszertár gyógysztár a sz
a „kigyóhoz"-,
natéren.

É - l I t l ! 4 l I Bakats A. Prohaszka J.

gyszerész, Tabán. f f O U A I M ^ I *

yszertár;

kereskedése,

gy az., Kovalamint a következő magyarországi t. cz. ezekeknél, es a hozza
vács Ali. gysz-, Fisch«r ét
A.-Kubin: Tyroler és Schle-• Heves: Blau J.
Jjagy-Varad: Huzella
Schopper.
819 (18-20) ,
a: Rosenfeld A.
Singer
Itcló : Tirseher G
Almás: Koby Beck.
Ipolyság : Winter János.
: ManojlowiteP. Sz.-Udvarhely : Kauntz J. A. I
Altsohl: Lange Antal.
Jolsva : Porubszky S.
ZöhrerJ.F.és Szereda: Gozsy A.
Sz.-Kereszturi Binder M.
Lurz J.
Arad ; Tedeschi J.. Ad. Sohaffer , Kfissa: Eschwig E. ésfia,Quirsiegy
Reich és Pav- gzász-Régen: Kinn Ján. G.j
és Wachner T.
Baja: Klenanez
és Babocs.
i Elias Ármin.
feid K. és Münster Gyula.
!-iVÍti Imre.
Bártfa: Waniek és társa.
Kesninrk: Genersich A. gysz. Nagy-Becskerek: F. Arseno- Siklós : Holmik F. gy.
Szigeth : Tyrnauer Gr.
B.-Gyarmat: Moldoványi S.
és Faikiss J. gysz.
viís.
E.-Somlyó: Ruszka Ign.
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich ! Kecskemét: Milhoffer János Na^y-Rftcee: Nandrá-ssy M.
;
gyógyszerész.
és Fleischer.
Nagyszoiab»t:
Heuffel*C.
F. ÍSEoboszlo: Túry J .
N
b
t
H
f
f
l
mT
T
" " 5"
J"
Sopron :: Éder
Éder F.
F. gj
gysz. Pach•'- --- v ~ —
; üonroti
Bonyhád: Straicher B.
Keszthely: Singer Mór.
Kalocsa: Behr
L. B.A.
Nyitra: dr. Láng E. gysz..
hofer L. és Mezey A. gysz.
Breznóba«yn : Göüner és fia.
Komarom:
Belloni
Kisujszallas:
Nádudvar: Lippe S.
Szolnok: Braun J . és HoBőszörmény: Lányi M.
Kalocsa:
BehrNagy
L, B S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz és Siagy-Kallo -. Mandl S
ránszky Istv. gysz.
Bazin: Nagt L.
Najcy-Enyed: Horváth F.
Brassó: Stenner F. és Jeke- i Engel J. gysz.
S. Szt.-fiySrgy: Sigmond é8
Körmöcz : Ritter J.
Oravicza : Sehnabel Gy.
Bogdán.
Hus F. gysz.
ó G. Ó-Orsova : Böhme K. könyvk.
C
Sz.-Várallya: Weisz Mátyás.
Csáktornya: Kárász A.
Károlyfehérvar:MathernyE. Faks: Flórian J.
Csongrád : Roth Róbert.
j _, .
'
T. . . . . . . T
Dunrcava:
Huné J.
Pancsova : Háber
\ Tasnád: Szongott J .
Temesvár: Quiriny A. gysie.
CsÁkvár: Lukács Gyula gyes- ! »i>ir.í.< » . Bründl J . gyez.
Papa: Bcrmüller J.
Kezdivasarliely:
Feiér
L.
Debreczen: Czanak József. !
Pécs: Zách K.ésZsolnay W.E. I PecherJ.E. gysz.,Jahner K.
Lippa
:
Csordán
A.
gysz. és Kuttn M.
Rothschneck Em. gysz., Geliiptó-Szt.-Miklós: Krivosz J. Pozsony: Weinstab-C. és Hein ! T h o r d a : Rigó J. Friedr.
rébi és Hc.nnig.
rici
F.
gysz.
Trencsén : Kutka Izid.
Detta: Bra::inüller .1. gyógy Losoncz : Bódy J . E. és Ge- • Pntnok: Fekete F. gysz.
duly A. gy«!t.
Topolya: Sárkány L. gysz.
szeres?,.
Pozsega: Kusevic Sp.
Lécse : Kubatschka G
! Uj-Verbász: Singer H."
Déva : Bosnyák A.
Rpps:
Szentpéteri
János
Lnblo : Glatz J.
iUBghvár: Liszkay J.
».-Földvár': Xádhera. P
Rima'sKorobat: Krátschmar K. I Uj-Becse: Weliaoha juc.
Lugos : Schi?szler A. tiai
Deés: Kramer S.
Rózsahegy:
Jureczky
gysz.
Léva: Boleman E. gyógy sz.
i Ujvidék: Schreiber Férd.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Rom.-Lógós -. Popovits J .
Makó : Ocsovizky S.
Versecz: Fuchs J .
Érsekujvár : Latzko F. és fia.
SasMn: Müke A. gysz.
MsKyar-Ovar : Czeh S.
Vagnjhely: Baiersdorf L.
Eperjes: Pap J. S.
Segesvár:
Miszelbaeherés
fiai.
Marczali : Isztí Nándor.
Vtréeze : Béss J. K. gysz
Eszék: Horning J.-g.nsz.
;
Sfímet-a:
Dimák
J
.
C.
Marosvásárhely. Fogarassy J.
Várasd : Tausohek S. A és 1
E s e r : Pillér J .
Miskolci: Medveczky F. gysz. I Szombathely : Tempel F.
Halter A. gysz.
Esztergom: Rudolf M. F.
Spuller Ferencz és Pasteiner í gysz., Pillich F
Veszprém : Guthard fiai.
Faeset: Hirschl D.
! Székesfehérvár : Deutsch R., ! Vacz: Michalik és Meiszner.
Ferencz.
Gyöngyös: Koezianovich J .
Munkács : Haupt J. L. és Ho- j Légmáfc A. és Braun J . gysz. | Vnkovar: Ötanits T. KraiesoGeorgenherg: Hensch Ed.
jSzamosujvár: Pkcsintár G. I vics A gysz.
rowifz S
Gölnicz : Fischer C E.
1
es *iai gysz.
Malaezka : Röhrich J. gysz.
| Zenta-. Wuits testv.
Gyer: Szailer Gvula
X
a
^
y
y
Haracsek
J.
j Sz.-Egersze?:
S z . E g r g Izsó F.
I Zombor: Popits J. ésFalcione
Gy. - Szt. - Miklós: FröhlichE Xa^y-Banya: Haracsek J.
Na^y-Abony.
Lukács
A.
gysz.
(Szarvas:
Réthy
V.
Gyula: Oerlev Irtv. evsz. ei
i Gyula.
Níktcy-Karoly:
Sehöberl
C.
i
Szatíimar
:
Weisz
J.
Winkler F. E.
1 Zagrab: Cejbeck J . J . gysz.
Nagy-Mihalj':
Brenning
F.
és
jgEabadka
:
Farkas
J.
es
SiHatzfeld: Schnur J. F.
i és Hegedüs Gyula.
Sznitsak
Gyula.
I
mony
J.
j HöiíyésK: Rausz W- és fiai.
| Zimony: Joannovics A.
Nyírbátor: Legányi E.
jSzegszárd: BrassayM.gysz.
íH.-M.-Vásárhely. Braunj.
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WALSER FERENCZ

Báli ruhák

»

mérték szerint készitve.
30, 35, 40, 50, 60 ftig.

nagy kereszt-utcza 3-ik szám alatt

Párisi legyezők.
W

harangöntö,
PESTEK,

ajánlja magát a t. cz. közönség és érdemes községnek tetszés
szerinti nagysága s tiszta egész összhangzatu

2.50, 3, 4, 5, 8, 10, 30 ftig.
összes árjegyzék "W&
bérmentve.

valamint a legujabb szerkezetű

Szabadalmazott vaskalap legujabb
szerkezetű.

Türsch F.-nél

A fakalap vagy a régieb\> szerkezta
korona.

készítésére.

Pesten, váczi-utcza 19-dtk sz. alatt.

Az en találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott haran.
S;ok a legnagyobb elónyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztathatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül aa ujonnan szerkesztett és szabadalmazott sorlodásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés eröt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyü forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden Kavart hang és az oly ijesztő
kongas pedig . mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál elöfordulni szokott, teljesen elmarad.
433 (12—12)
Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a iegjutáuycsb ároo.

714(1-4)

Gége-, légcső- és torokbajban
szenvedőknek!
Orvos és sebésztudor

LÖRI EDE

a bécsi orvosi kar tagja, a bécsi közkórház volt másodorvosa, Türk tanárnak
gége-, légcső és torokbetegségek osztályán Bécsben.
681 (5 — 10)
9flF~ Rendelafennemlitettbajokban,
d. u. 2—4 óráig, váczi-utcza 6. sz. a.

Tizenhetedik évfolyam.

ELÖFIZETÉSI FELHIVÁS
a

Vasárnapi Ujság. Politikai Újdonságok
1870-dik évi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti képpel Mustrálva, s „Országgyülési Beszedtar --ral
s más rendkivüli mellékletekkel bővitve.)
Midőn a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok jövő évi folyamára utóbbi évek alatt jelentékeny haladást tanusitott; müvészeink farajzai, kikuj előfizetésre hivjuk föl a magyar olvasóközönséget, feleslegesnek tartjuk nek legjobbjait lapunk számitja munkatársai közé, versenyeznek a külföld
sokat mondani lapjaink ajánlására. Tizenhat éves mult tanuskodik e test- e nemü legjelesb termékeivel. Rendkivüli képes mellékleteink, minőt ez év
vérlapok közhasznu, tartalmas, szabadelvü volta mellett, a nekünk csak folyama alatt kettőt adtunk, lesznek jövőre is, s azokban a Politikai Újdonannyit kell Ígérnünk, hogy lapjaink tovább is hivek maradnak multjokhoz, s ságok külön előfizetői is részesülnek.
A Politikai Újdonságok, mint eddig, ugy ezután is pártszempontomi azokat folyvást tökélyesbitni igyekszünk.
A Vasárnapi lj*aií a most végződő év elején jelentékenyen na- kon felül emelkedett hazafias szellemmel és független szabadelvüséggyobb terjedelmet nyert; e nagyobodás tette lehetségessé, hogy a Tárcza- gel tárgyalja a hazai és külföldi politikai élet minden nevezetesb mozzanatát, s
rovat bővítésén kivül, terjedelmes!) önálló közleményeket is ez év folytán hü képét adja a változatos politikai életnok. Bő és mindenre kiterjedő napi
gyakrabban adhattunk, minők pl. a Martinovics-pór s azzal összeköttetésbon rovatai mellett különös figyelemmel kiséri folyvást az országgyülési tárgyaálló történeti adalékok, az ,,Ut<lzás a holdba'' czimü nagy érdekkel fogadott lásokat, az ülésekről kimeritő tudósitásokat közöl, s valahányszor a terjedeközlemény, a Börtön-krónikák s nehány nagyobb elbeszélés. Ez előnyös lem és a tárgyak érdekessége kivánja: külön mellékletben ad Beszédtárt.
átalakitás jövőre is megmarad, fentartva mellette természetesen a napi érdekü
Örömmel jelentjük végre, hogy a hírlapokra eddig súlyosodott bélyegközlemények bővségét és érdekességét is.
adónak biztos kilátásban levő eltörlése lohetővé teszi, hogy újévtől kezdve a
Képeink, mint eddig, ugy ezután is változatosság, érdekesség a müvészi Politikai Újdonságok terjedelmét is megnöveljük s uj rovatokkal
kivitel tekintetében hazai körülményeinkhez kt pest a legmagasabb igényeket gazdagítsuk, » átalában mindkét lap tartalmasbbá, érdekesbbé és
is kielégitendik. örömmel utalunk arra, hogy hazai művészetünk ez ága az díszesebbé tételére ujabb áldozatokat is hozhassunk.

Heckenast Gusztáv,

Nagy Miklós,

kiadó.

szerkesztő.

Elöfizetési föltételek:

postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz hordatva.
es

a

Politikai Újdonságuk együtt:
Egész évre (január—deczember) .
Félévre (január—junius)

Csupán

Csupán

A Vasárnapi Ujság

Vasárnapi

Ujság:

10 frt. Egész évre (január—deczember)
Félévre (január—junius)
5

Politikai

Újdonságok:

5 frt. — kr.

6 frt. Egész évre (január—deczember)
3 » Félévre (január—junius). . .

2 „ 50 „

Tiz elöfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példáliyiiyal szolgálunk. - A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A mult évi czimszelvényekböl egy-egy darab szives beküldését kérjük.
(1-8)

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala

(Pesten, egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)
Kiado-tulftjdoaoa Heckenast tiueziat. — Nyomatott tuijat nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik axám alatt).
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